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SÚMULA: Dispõe a cnaçao da Estrutura

Organizacional da Prefeitura Municipal de

Diamante D'oeste e da outras

providências .

•
A Câmara Municipal de Diamante D'oeste, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeita Municipal

• SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei cria a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de

Diamante D'oeste, que passa ter a seguinte redação de conformidade com o discriminado a

seguir:

I - ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO:

Conselho Municipal de Saúde;

Conselho Municipal de Educação;

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDES;

Conselho Municipal de Assistência Social;

Conselho Municipal de Agricultura;

Conselho Municipal de Merenda Escolar;

Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente;

Conselho Tutelar.

11- ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

GABINETE DO PREFEITO:

a. Chefe de Gabinete;

b. Divisão de Colaboração Intergovernamental;

c. Assessoria Jurídica.
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111- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

a. Departamento de Administração e Serviços;

b. Departamento de Pessoal de Recursos Humanos;

c. Divisão de Patrimônio, Licitações e Compras;

d. Departamento de Imprensa e Relações Públicas;

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

a. Departamento de Controladoria Interna;

b. Departamento de Finanças e Tesouraria;

c. Divisão de Tributação;

d. Divisão de Fiscalização;

e. Divisão de Contabilidade.

V - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES:

a. Departamento Municipal de Educação;

b. Divisão de Ensino Fundamental;

c. Divisão de Educação Infantil;

d. Divisão de Suprimento e Merenda Escolar

e. Divisão de Cultura e Eventos;

f. Divisão de Desportos;

g. Divisão de Lazer.

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIÁRIO:

a, Departamento de Obras e Serviços Públicos;

b. Divisão de Engenharia;

c, Divisão de Planejamento Técnico;

d. Divisão de Serviços Urbanos e Urbanismo;

e. Departamento de Trânsito e Rodoviário;

f. Divisão de Serviços Rodoviários.
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VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

a. Departamento de Saúde;

b. Divisão de Serviços e Ações Básicas de Saúde;

c. Departamento de Vigilância Sanitária;

d. Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças.

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL:

a. Departamento de Ação Social;

b. Divisão de Serviços e Assuntos Comunitários;

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:

a. Departamento de Agricultura;

b. Divisão de Assessoria e Assistência Técnica;

c. Divisão de Meio Ambiente.

X - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

a. Departamento de Indústria e Comércio;

b. Divisão de Indústrias;

c. Divisão de Serviços e Comércio.

XI - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER:

a. Departamento de Planejamento da Mulher:

b. Divisão de Apoio, Assessoria Técnica Administrativa e de Atendimento a

Mulher.

XII - ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM OS GOVERNOS ESTADUAIS E

FEDERAL:
a. Junta do Serviço Militar;

b. Setor de Identificação;

c. Divisão do DETRAN.
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~ 1°. Os Órgãos de Aconselhamento mencionados no item I criados pela

Administração Municipal serão vinculados ao Gabinete do Prefeito, terão seus regimentos

Internos próprios, por eles elaborados e promulgados via Decreto Executivo Municipal.

~ 2". Os Órgãos constantes do item 11 são subordinados ao Prefeito Municipal,

servindo como auxiliares aos trabalhos técnicos, adrninistrativos e políticos.

•

•
~ 3°. Os Órgãos constantes de Divisão Intergovernamental ligada a Secretaria de

Administração e regem-se por normas emanadas pelos Governos Estadual e Federal, ficando

a execução e controle sob a responsabilidade do Prefeito Municipal.

~ 4°. As atribuições dos órgãos administrativos, chefia de gabinete, secretarias e
secretários, departamentos e diretores, divisão e chefias, setores e Chefes e assessorias e
assessores.

•

•

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 2°. O Gabinete é o órgão ao qual compete assistir e auxiliar o Prefeito

Municipal em suas relações político-administrativas e nas atividades de relações públicas e

parlamentares, cabendo-lhe o assessoramento direto para os contatos com os demais órgãos

do Município quando estes não possam ser feitos de forma direta e especialmente na

coordenação da ação administrativa da Prefeitura.

Art. 3°. Ao Chefe de Gabinete compete:

I. Prestar assistência e assessorar direta e imediatamente ao Prefeito na gestão

e administração dos negócios públicos;

11. Coordenar, supervisionar e assegurar a execução do expediente e das

atividades do Prefeito;

111. Administrar as dependências do Gabinete do Prefeito;

IV. Zelar pela preservação dos documentos oficiais;

V. Controlar o atendimento de municipes e visitantes nas dependências do

Gabinete do Prefeito;
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VI. Realizar em nome do Prefeito diligências e inspeções nos órgãos e entidades

da Administração Pública Municipal, de acordo com as determinações prévia e expressamente

fixadas pelo Prefeito;
VII. Dar apoio administrativo aos órgãos colegiados da Administração Pública

Municipal;
VIII. Zelar com presteza e responsabilidade as publicações dos atos oficiais;

IX. Desempenhar missões especiais, formais e expressamente atribuidas pelo

Chefe do Poder Executivo;
X. Autorizar a incineração periódica dos papéis administrativos, livros e outros

documentos de acordo com as normas que regem a matéria;

XI. Supervisionar as atividades de informações solicitadas sobre o andamento de

despachos de processos;
XII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

•

•

DIVISÃO DE COLABORAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL

Art. 4°. A Divisão de Colaboração Intergovernamental é composta pela Junta do

Serviço Militar e Divisão de Serviço de Identificação, com determinações intergovernamentais

de funções e obrigações.

DA UNIDADE DE JUNTA DO SERViÇO MILITAR

Art. 5°, A Junta do Serviço Militar é o órgão representativo do serviço Militar no

Municipio e a ele compete: promover o alistamento militar na forma das leis, decretos e

regulamentos em vigor, referente a prestação do serviço militar, manter em perfeita ordem e

atualizar os livros de registros e demais documentos.

DA UNIDADE DO SERViÇO DE IDENTIFICAÇÃO
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Art. 6°. Ao Serviço de Identificação compete representar o Instituto de

Identificação do Paraná no Município, prestar o atendimento aos munícipes quanto à

regularização de documentos de identificação, atendendo a legislação pertinente e regendo-se

pelas normas da Secretaria Estadual de Segurança Pública e do Instituto de Identificação do

Paraná.
DA UNIDADE DO SERViÇO DE TRÂNSITO

Art. 7°. A Unidade de Trânsito compete responder sobre solicitações de serviços

na área de veículos e de habilitação, providenciando os documentos necessários, lacrar placas

de veículos efetuando a competente vistoria em veículos, verificando o funcionamento dos

• equipamentos obrigatórios, exigidos pela legislação de trânsito, responsabilizar-se pela

autenticidade da identificação numérica do chassi do veiculo, executar outras atividades

previstas em convênio ou normas do DETRAN.

•
• DA ASSESSORIA JURíDlCÀi t (," ,,", "

. . , ~, '..•..~ ,, ,
[': :.

~:, l)

Municipal.

Art. 8°. A Assessoria Jurídica do Município é o Órgão Central do Sistema Jurídico

, .
',' I í I' ,:'

v

Art. 9°. A Assessoria Jurídica compete assessor o Prefeito Municipal e demais

órgãos da Prefeitura nos assuntos de natureza jurídica submetidos à sua apreciação e análise,

• assistir, preparar e implementar ações, assuntos e questões jurídicas de interesses do

Município.

Art. 10°. A assessoria Jurídica do Município tem a competência de:

I. Representar o Município judicial e extrajudicialmente em qualquer juízo ou

Tribunal, atuando nos feitos em que ele tenha interesse, inclusive na matéria tributária e fiscal;

11. Representar, em caráter excepcional, entidade da Administração Indireta em

qualquer juízo ou tribunal, mediante autorização especial do Chefe do Poder Executivo;

111. Exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento ao Prefeito e à

Administração Pública Municipal, direta e indireta;
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IV. Realizar o controle da legalidade da administração pública municipal, direta e

indireta;
V. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

COMPETÊNCIA DO ASSESSOR JURíDICO

• Art. 11. Ao Assessor Jurídico compete:

I. Assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos Jurídicos da Prefeitura;

11. Defender excepcionalmente, judicial e extrajudicial os direitos e interesses do

Município;

• 111. Elaborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Prefeito ou pelos demais

órgãos do Executivo, relativas a assuntos de natureza jurídico-administrativa e fiscal;

IV. Coligir informações sobre a legislação federal, estadual e municipal,

cientificando o Prefeito quando se tratar de interesses do Município;

V. Elaborar minutas de contratos a serem firmados desde que o Município seja

• parte interessado;

VI. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

• Art. 12. A Secretaria Municipal de Administração compete executar as atividades

relativas ao expediente, documentação, comunicação, protocolo, arquivo e zeladoria,

recrutamento, seleção, treinamento, regime jurídico controles funcionais e demais atividades de

• pessoal, de padronização, aquisição, licitação, guarda, distribuição e controle de material

utilizado na Prefeitura, de tombamento, registro, inventario, proteção e conservação dos bens

móveis, de manutenção dos equipamentos de uso geral da Administração, bem como sua

guarda e conservação, de recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento

definitivo de papéis do Município, móveis e instalações.
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Art. 13. A Secretaria municipal de Administração compõe-se dos seguintes

Departamentos e Divisões, imediatamente subordinados ao respectivo titular e contará com o

auxilio da assessoria de serviços administrativos:

a. Departamento de Administração e Serviços;

b. Departamento de Pessoal e Recursos Humanos;

c. Divisão de Patrimônio, Licitações e Compras;

d. Departamento de Imprensa e Relações Públicas;•
Art. 14. Ao Secretário Municipal de Administração compete:

• I. Determinar a formalização dos atos oficiais que devem ser assinados pelo

Prefeito, promovendo a sua numeração e publicação, assim como de avisos, comunicações e

quaisquer outras matérias e interesse da administração;

11. Preparar expedientes a serem assinados ou despachados pelo Prefeito;

111. Mandar preparar e expedir circulares de interesse da administração, bem como

• instruções e recomendações emanadas do Prefeito;

IV. Redigir ou promover a redação da correspondência do município;

V. Providenciar a publicação das leis e demais atos oficiais, sempre que

necessário, assim como seu registro;

VI. Fazer colecionar os autógrafos das leis e demais atos emanados do Prefeito;

VII. Prestar informações à administração sobre atos oficiais;

• VIII. Promover o controle dos prazos de permanência dos papéis nos órgãos que os

estejam processando, fazendo comunicar aos responsáveis os casos de inobservância dos

prazos preestabelecidos;

• IX. Controlar os prazos facultados pela Lei Orgânica do Município para a sanção

ou veto das Leis aprovadas pelo Poder Legislativo;

X. Redigir ou coordenar a redação de mensagens, razões de veto e informações a

serem prestados na Câmara Municipal;

XI. Propor ao Prefeito a lotação nominal e numérica dos servidores nos diferentes

órgãos da prefeitura, ouvidas as chefias respectivas;

XII. Estudar e discutir com os órgãos interessados a proposta orçamentária do

Município na parte relativa ao pessoal;
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XIII. Promover a lavratura dos atos referentes ao pessoal, e subscrevê-los,

incluindo-se os termos de posses, carteiras de identificações, carteiras de trabalho, portarias de

nomeações e fichas funcionais e contratos;

XIV. Propor a nomeação, promoção, reversão, exoneração, demissão, reintegração

ou readmissão de servidores, de conformidade com as diretrizes de pessoal do Município;

XV. Aplicar, fazer aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis, regulamentos e

demais atos referentes a pessoal e estabelecer normas destinadas a uniformizar a aplicação da

legislação de pessoal;

XVI. Manter a articulação com os demais órgãos da Administração, orientando e

verificando a execução das disposições legais referentes a pessoal;

XVII. Conceder, nos termos da legislação em vigor, licenças e férias aos servidores,

ouvidos, quando for o caso, os órgãos onde os mesmos estejam lotados e conforme escala

aprovada pelo Prefeito;

XVIII. Abrir, quando autorizados pelo Prefeito, concursos públicos para provimentos

de cargos e testes seletivos, para funções declaradas de excepcional interesse público,

expedindo as instruções necessárias;

XIX. Propor a realização de processos Iicitatórios para aqulslçao de materiais e

serviços, quando necessário ou sua dispensa, atendendo a legislação vigente;

XX. Providenciar a manutenção e guarda do estoque, em perfeita ordem e

armazenamento, conservação, classificação e registro, dos materiais de consumo do município

pelos seus órgãos direito e indireto, mantendo atualizada a escrituração referente ao

movimento de entrada e saída dos mesmos;

XXI. Promover o tombamento de todos os bens patrimoniais do Município,

mantendo-os devidamente cadastrados;

XXII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo chefe do

Poder Executivo.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇOS

Art. 15. É competência do Departamento Municipal de Administração de Serviços

o planejamento operacional dos serviços gerais de aquisição, guarda, controle e distribuição de

materiais, o aproveitamento ou alienação de materiais inservíveis, a administração, controle e
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manutenção do patrimônio imobiliário do Município, a administração de arquivo, protocolo,

reprografia, meios de comunicação, cantina, controle de fiscalização da frota municípal,

administração e controle da ocupação física dos contratos de locação, para instalação de

unidades de serviço, guarda e vigilância de prédios municipais e daqueles ocup~dos para o

desempenho de atividades municipais, administração e controle dos contratos de prestação de

serviços relativos à sua área de atividade e assessoramento aos demais órgãos; planejamento

operacional da execução de atividades de administração de pessoal, compreendendo

• recrutamento, seleção, admissão, alocação, remanejamento e exoneração de recursos

humanos; elaboração da folha de pagamento; controle dos atos formais de pessoal; controle

documental da Legislação Municipal; gestão e manutenção do cadastro de recurso humanos,

• de perícia médica, de higiene e de segurança do trabalho; verificação da realização de exames

de saúde pré-admissionais para ingresso no quadro de servidores do Município; execução da

política geral de recursos humanos, compreendendo a uniformização da concessão de

desempenho e a implementação da política salarial; programação manutenção e assistência

aos equipamentos de informática; assessoramento aos demais órgãos do Município na sua

• área de competência.

Art. 16. Ao Diretor Municipal de Departamento de Administração e Serviços

Administrativos compete:

I. Promover a redação da correspondência do Município, bem como de todos os

convênios, contratos e atos oficiais, submetendo-a ao Secretário de Administração e/ou a quem

• de direito;

•

•

11. Colecionar e manter sob sua guarda os autógrafos das leis e demais atos

emanados do Secretário da Administração e do Prefeito;

111. Promover a organização e manutenção atualizados do arquivo e respectivos

fichários das leis, decretos, projetos de leis e outros do interesse da administração pública;

IV. Prestar informações à administração sobre atos oficiais;

V. Preparar os expedientes a serem assinados ou despachados pelo Prefeito;

VI. Promover a numeração, recebimento e expedição das correspondências

oficiais do Município;
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VII. Providenciar a publicação das leis e demais atos oficiais, sempre que

necessário e assim como seu registro quando determinado pelo Secretário Municipal de

Administração;
VIII. Promover a remessa das cópias das leis, decretos e demais atos oficiais

normativos aos órgãos interessados;
IX. Promover o registro do andamento dos papéis e despacho final e a data do

respectivo arquivamento, fornecendo aos interessados informações solicitadas;
X. Promover os serviços de redação, digitação dos serviços de protocolo e

arquivo;
XI. Controlar os prazos de permanência dos papéis nos órgãos que os estejam

• processando, fazendo comunicar aos responsáveis os casos de inobservância dos prazos

preestabelecidos;
XII. Manter atualizado o fichário numérico e nominal de todos os processos, papéis,

livros em andamento na prefeitura;
XIII. Receber, classificar, guardar e conservar os processos, papéis e outros que

interessam à administração;
XIV. Promover o atendimento e demais documentos sob sua guarda;

XV. Promover o colecionamento, encadernaçâo e arquivamento de jornais e

publicações oficiais de interesse do Município;
XVI. Promover as buscas para fornecimento de Certidões, quando regularmente

requeridas e autorizadas por quem de direito;
• XVII. Prestar informações aos demais orgaos da Administração a respeito de

processos, papéis e outros documentos arquivados e fazer emprestá-los, mediante recibo,

quando regularmente solicitados;
XVIII. Providenciar a incineração, após autorizada pelo Chefe de Gabinete e/ou do

Secretário de Administração, dos papéis administrativos, livros e outros documentos;

XIX. Promover a abertura e o fechamento das repartições municipais, nas horas

regulamentares;
XX. Providenciar a limpeza e conservação as áreas internas do prédio da

prefeitura, bem como dos móveis e instalações, promovendo e guardando o material utilizado;

XXI. Promover a vigilância diurna e noturna do prédio da prefeitura;

XXII. Mandar verificar, periodicamente diurna e noturna do prédio da prefeitura;
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XXIII. Mandar verificar, periodicamente, as instalações elétricas e hidráulicas prédio,

providenciando os reparos necessários ao seu funcionamento;
XXIV. Promover a ligação de aparelhos elétricos, luzes, condicionadores de ar e

outros e o seu desligamento no final do expediente;
XXV. Mandar hastear as bandeiras nacional, estadual e municipal no prédio da

prefeitura, quando for o caso;
XXVI. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Administração.

DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS

Art.17. Ao Departamento de Pessoal e Recursos Humanos, cabe a administração

de pessoal, compreendendo recrutamento, seleção, admissão, alocação, remanejamento e

exoneração de recursos humanos; elaboração das folhas de pagamentos; controle dos atos

formais de pessoal; controle documental da Legislação Municipal; gestão e manutenção do

• cadastro de recursos humanos, de perícia médica, de higiene e de segurança do trabalho;

verificação da realização de exames de saúde pré-admissionais para ingresso no quadro de

servidores do Municipio; execução da política geral de recursos humanos, compreendendo a

uniformização da concessão de desempenho e a implementação da política salarial; a gestão

das relações do Município com os seus inativos, associações de servidores e sindicatos;

assessoramento aos demais órgãos do Municipio na sua área de competência .

• Art. 18. Ao Diretor do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos compete:

I. Promover o recrutamento e a seleção dos servidores do Município e propor

• programas de treinamentos;
11. Lavrar os atos referentes a pessoal, incluindo-se os termos de posses,

carteiras de identificação, carteiras de trabalho, portarias de nomeações, fichas funcionais e

contratos;
111. Propor ao Secretário de Administração a nomeação, promoção, reversão,

exoneração, demissão, reintegração ou readmissão de servidores, de conformidade com as

diretrizes de pessoal do Município;

+
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IV. Promover a elaboração das folhas de pagamento e as relações de descontos

obrigatórios e autorizados e assiná-Ias;
V. Aplicar, fazer aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis, regulamentos e

demais atos referentes a pessoal e estabelecer normas destinadas a uniformizar a aplicação da

legislação de pessoal;
VI. Promover a apuração de dados necessários à concessão de promoções dos

servidores, bem como situação familiar e controle do salário-família, adicionais e outras

vantagens previstas em lei;
VII. Promover a apuração do tempo de serviço do pessoal para o todo e qualquer

efeito e fornecimento de certidões;
VIII. Promover o controle de freqüência do pessoal para efeito de pagamento e de

tempo de serviço;
IX. Examinar e opinar sobre questões relativas e vantagens, deveres e

responsabilidade pessoal;
X. Colaborar com o Secretário de Administação na articulação com os demais

órgãos da Administração, orientando e verificando a execução das disposições legais

referentes a pessoal;
XI. Promover junto a Secretaria da Saúde a inspeção médica para a admissão,

concessão de licença, aposentadoria e outros fins legais dos servidores do Municipio;

XII. Fazer encaminhar aos órgãos da Administração pública, todas as

comunicações relativas a pessoal;
XIII. Elaborar a escala de férias e licenças do pessoal, depois de ouvidas as demais

chefias sobre a conveniência das épocas aprazadas, para aprovação do prefeito;
XIV. Promover a organização e manutenção atualizada do pessoal, contendo,

dentre outros, os seguintes registros:

a. Cadastro funcional dos servidores;

b. Controle da lotação nominal e numérica dos servidores;

c. Servidores ocupantes dos cargos de chefia, direção e assessoramento.

XV. Representar o Município de Diamante D'oeste comb-;~;s~p-ôSlõ) nas

audiências trabalhistas, quando designado pelo prefeito;

XVI. Sistematizar e processar todos os atos relativos à pessoal;
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XVII. Implantar processos de avaliação de desempenho dos servidores do Município,

de conformidade com plano de cargos, carreira e remuneração;

XVIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Administração e o Prefeito Municipal.

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, LICITAÇÕES E COMPRAS

•

•

•
Art.19. A Divisão de Patrimônio, Licitação e Compras cabe as atividades de

serviços gerais de aquisição, guarda, controle e distribuição de materiais, o aproveitamento ou

alienação de materiais inserviveis, controle e registro do patrimônio municipal, organização,

controle e arquivo das licitações realizadas no Município, realização de cotações de preços,

realização das compras municipais devidamente autorizadas, controle e arquivo dos

documentos relativos aos convênios firmados entre o Municipio e outros órgãos ou entidades;

organização e seleção dos documentos necessários para instruir as prestaçõef. de contas

municipais de convênios, auxílios e subvenções sociais.

Art. 20. Ao Chefe da Divisão de Licitação, Compras e Patrimônio compete:

I. Realizar as licitações para aquisição de materiais e serviços, quando

necessário ou propor sua dispensa ou inexigibilidade, atendendo a legislação vigente,

submetendo a apreciação do Secretário de Administração os resultados;

11. Promover a organização e manutenção atualizada do cadastro de fornecedores

• do município;
111. Promover a organização e manutenção atualizada do cadastro de preços

atualizados dos materiais de emprego mais freqüente do Município;

• IV, Promover a organização e manutenção atualizada do cadastro de materiais;

V. Promover o controle dos prazos de entrega de material, providenciando as

cobranças quando for o caso;
VI. Fiscalizar a entrega de material e aceitá-los ou não, se não estiver de acordo

com o pedido, promovendo exames tecnológicos, se for o caso;

VII. Receber as notas de entrega e as faturas dos fornecedores, encaminhando-as

a Secretaria da Fazenda com as declarações de recebimento e aceitação do material;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
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VIII. Promover o fornecimento às repartições municipais dos materiais regularmente

requisitados;

IX. Proceder a caracterização e identificação dos bens patrimoniais do 1'v1unicípio;

X. Promover a carga aos órgãos da administração pública do material permanente

distribuído aos mesmos, bem como sua conferência toda vez que houver mudança da direção

dos órgãos responsáveis pelo material;

XI. Promover o recolhimento do material inservível em desuso e providenciar,

depois de autorizada a efetivação da medida conveniente em cada caso, a sua redistribuição,

recuperação ou venda, comunicando a Divisão de Contabilidade para efeito de baixa, a venda

de bens patrimoniais;

XII. Comunicar ao Secretário de Administração os desvios e faltas de materiais

eventualmente verificados;

XIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo superior

hierárquico e o Chefe do Poder Executivo.

•

•

DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS

Art. 21. Ao Departamento de Imprensa e Relações Públicas compete exercer as

atividades de promoção do relacionamento entre a municipalidade, imprensa e opinião pública,

prestando suas atividades através das seguintes assessorias: de imprensa e Relações

Públicas .

DA DIVISÃO DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS:

• Art. 22. Compete ao Diretor do Departamento de Imprensa e Relações Públicas:

I. Redigir, por determinação do Prefeito, notas, artigos e comentários diversos

sobre as atividades da administração para a divulgação pelos meios de comunicação ao seu

alcance;
11. Articular a promoção e divulgação das realizações do Poder Executivo;

111. Promover, executar e coordenar o cerimonial público;

IV. Assessorar na difusão e promoção das iniciativas sociais, econômicas e

culturais do Município;
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V. Assessorar, coordenar e executar atividades de cerimonial;

VI. Coordenar a produção de todo o material gráfico e áudio - visual dos órgãos e

entidades da administração pública;
VII. Acompanhar o prefeito em suas visitas e relações com os munícipes,

autoridades federais, estaduais e municipais;
VIII. Auxiliar na elaboração da agenda de atividades e programas oficiais do

Prefeito, controlando a sua execução;
IX. Assessorar o Prefeito em suas participações públicas;
X. Auxiliar na apreciação de todo e qualquer pronunciamento de caráter público

acerca do programa e das atividades da administração municipal;
XI. Auxiliar na manutenção permanentemente do arquivo de recortes de jornais

que publiquem matérias de interesse do Município;
XII. Elaborar os relatórios de viagens do Chefe do Poder Executivo, concernentes

às despesas de deslocamento;
XIII. Receber, registrar e acompanhar o atendimento às queixas e reclamações

apresentadas contra os serviços do Município, sugerindo os corretivos que se fizerem

necessários e acompanhar as providencias tomadas;
XIV. Sugerir e incentivar medidas tendentes à melhorias das relações do MuniCípio

com o público em geral;
XV. Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelos seus superiores

imediatos.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Art. 23. À Secretaria Municipal de Fazenda compete exercer a política econômica

e financeira do MuniCípio, das atividades referente ao lançamento, fiscalização e arrecadação

dos tributos e demais rendas municipais; dos recebimentos, pagamento, guarda e

movimentação dos dinheiros e outros valores do município; da elaboração e execução do

Orçamento do Município; controle e escrituração contábil do Município e do assessoramento

geral em assuntos fazendários.

16 l
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 597 - FONE/FAX: (Oxx45) 3272-1141 - CEP: 85.896-000 - DIAMANTE D'OESTE 1\



I
,

I •
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE .

CNPJ 77.817.476/0001-44

•
•

Art. 24. A Secretaria de Fazenda é composta dos seguintes Departamento e

Divisões, contando com auxilio técnico e tributário, imediatamente subordinadas ao respectivo

titular:

1- DEPARTAMENTO DE FAZENDA:

a. Departamento de Controladoria Interna;

b. Departamento de Finanças e Tesouraria;

c. Divisão de Tributação;

d. Divisão de Fiscalização;

e. Divisão de Contabilidade .

Art. 25. Ao Secretário Municipal de Fazenda compete:

I. Elaborar o calendário e os esquemas de pagamentos;

11. Movimentar, conjuntamente com quem de direito, quando lhe for delegado

i • poderes, as contas bancárias do Municipio;

111. Assinar os cheques emitidos, conjuntamente com o Prefeito ou pessoa por ele

credenciada, endossar os cheques destinados a depósitos em estabelecimentos de créditos

autorizados;

IV. Requisitar talões de cheques em bancos;

V. Movimentar as contas do Município eletronicamente;

• VI. Inspecionar o processo de lançamento de tributos, fazendo corrigi-lo ou

reformá-lo quando irregularmente;

VII. Fixar e alterar os limites das zonas e setores fiscais;

• VIII. Aprovar as tabelas de valores de construção e de enquadramento das

edificações e submetê-los a aprovação do Prefeito para a expedição do ato respectivo;

IX. Tomar conhecimento, diariamente, do movimento financeiro, verificando as

disponíbilidades de créditos autorizados, determinando o recolhimento aos estabelecimentos

de crédito autorizado as quantias excedentes as necessidades;

X. Promover o pagamento de juros e amortizações de empréstimos;
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XI. Instruir e fazer instruir contribuintes sobre o cumprimento da legislação fiscal,

seja por atendimento pessoal, seja por meio de publicações de editais, avisos, ofícios e

circulares;
XII. Assinar conjuntamente com o contador e o prefeito municipal, os balancetes e

boletins diários e mensais, os balaços gerais e seus anexos e outros documentos de apuração

contábil;
XIII. Mandar proceder ao balanço de todos os valores da tesouraria, efetuando a

sua tomada de conta sempre que entender conveniente e obrigatoriamente no primeiro dia útil

de cada exercício financeiro;
XIV. Tomar conhecimento das denuncias de fraude e infrações fiscais, fazer apurá-

las, reprimi-Ias e promover providencias para a defesa do fisco municipal;

XV. Determinar a realização de pericias contábeis que tenham por objetivo

salvaguardar os interesses da Fazenda municipal;
XVI. Controlar e tomar providências para o recebimento das cotas de recebimento

dos repasses federais e estaduais;
• XVII. Elaborar, quando solicitado, proposta para abertura de créditos adicionais;

XVIII. Promover a elaboração, conjuntamente com a assessoria de planejamento, dos

programas de aplicação dos fundos federais;
XIX. Promover a elaboração das prestações de contas de auxílios, convênios e

subvenções recebidas;
XX. Promover a elaboração da proposta orçamentária anual, de acordo com as

• diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo, e com os elementos fornecidos pelos

diversos órgãos da administração;
XXI. Promover o controle da execução orçamentária de modo que a administração

• esteja permanentemente a par da execução dos programas de trabalho previstos no

orçamento;
XXII. Fazer fiscalizar a aplicação de créditos, bem como de dotações orçamentárias,

comunicando ao prefeito e aos órgãos interessados com a devida antecedência, e seu

•

•

esgotamento;
XXIII. Apresentar ao prefeito, na periodicidade determinada pelo mesmo, relatório

sobre os pagamentos autorizados e realizados;
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XXIV. Julgar, em primeira instância, os processos de reclamação contra os

lançamentos e a cobrança de tributos, bem como os recursos interpostos pelos interessados

contra atos praticados no exercício de sua competência;

XXV. Vista r as certidões relativas à situação dos contribuintes perante o fisco

municipal;

XXVI.

XXVII.

Vista r alvarás dos estabelecimentos comerciais, industriais e profissionais;

Supervisionar os serviços de inscrição, cadastro, arrecadação e fiscalização de

• tributos;

XXVIII. Promover a arrecadação das rendas não tributáveis;

XXIX. Exercer outras atividades correlatas, que lhe forem determinadas pelo Chefe

• do Poder Executivo.

DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. °Departamento e Controladoria Interna, deverá realizar análises do sistema

• público com conhecimentos na área tecnológica de informações, conhecimento em informática,

conhecimentos em análises de prestação de contas, LDO, PPA, licitações, etc., realizando

tarefas de controle interno na administração pública municipal, sendo ela de origem na área

administrativa e de planejamento, planejando, elaborando, coordenando, implantando,

realizando auditorias nas atividades de projetos de sistemas, definir e avaliar estruturas dando

padrões de crescimento dentro do setor público .• Art. 27. Ao Diretor do Departamento de Controladoria Interna:

• I. Prover a administração de informações internas e externas visando subsidiar o

processo de planejamento e execução das atividades do Município;

11. Participar da elaboração de propostas orçamentárias, estimulando recursos

materiais e humanos necessários à execução dos planos de trabalho;

111. Elaborar, acompanhar, controlar e rever a estrutura organizacional de acordo

com as atribuições das unidades e subunidades administrativas e a competência de seus

respectivos titulares;
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IV. Desenvolver e implantar metodologia na elaboração de métodos de controle

interno, transmitindo conhecimento teórico e prático para atender as necessidades relativas à

sua área de atuação;
V. Planejar, coordenar e controlar estudos no campo da administração, quanto

aos gastos com pessoal, material, econômico-financeiro e organizacional do sistema público

que atua;
VI. Realizar auditorias e normatizar rotinas de trabalho;

• VII. Participar de estudos interdisciplinares para mudanças e/ou diagnósticos de

estruturas organizacional do Município, dando padrões e definições de atribuições qualitativas

e quantitativas de trabalho com padrões de desempenho;

• VIII. Utilizar ferramentas de informática adequadas a sua área de atuação;

IX. Organizar, comandar e controlar o desenvolvimento dos setores da

administração, visando aumentar a produtividade, rentabilidade e controle do resultado,

submetendo-os à alta direção da organização.
X. Planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnicos

• administrativos, dando pareceres por escrito favoráveis e/ou contrários no sentindo de orientar

o bom andamento da máquina pública.

XI. Participar de estudos de política organizacional, diagnosticando e efetuando

analises situacionais, propondo soluções e mudanças à sistematização e operacionalização de

projetos, integrando-se equipe multi-profissional;

XII. Redigir pareceres, relatórios e laudos, em situações que requeiram

• conhecimentos e técnicas de administração, analisando situações e propondo alternativas para

decisão superior, considerando os aspectos gerais;

XIII. Participar de comissões diversas e procedimentos administrativos sempre que

• para este fim for designado;
XIV. Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços técnicos e

administrativas inerentes a sua área de atuação

DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

Art. 28. O Departamento de Finanças e Tesouraria cabe o empenho, liquidação e

pagamento das despesas, elaboração de balancetes, demonstrativos e balanços, bem como a
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publicação dos informativos financeiros determinados pelo ordenamento juridico, verificação de

recebimento de recursos públicos controlando e programando suas aplicações financeiras,

realização de conciliação bancária, verificação do caixa e de extratos bancários, organização e

arquivo da documentação contábil.

Art. 29. As competências do Diretor do Departamento de Finanças e Tesouraria

• são:

D'oeste;

I. Promover o recebimento das importâncias devidas ao Município de Diamante

11. Guardar e conservar os valores do Município ou à valores caucionados por

• terceiros, devolvendo-os quando devidamente autorizados;
111. Efetuar o pagamento de despesas de acordo com as disponibilidades de

números, esquemas elaborados e instruções recebidas do Secretário de Fazenda;

IV. Assinar na falta do Secretário da Fazenda todos os cheques emitidos,

conjuntamente com o Prefeito ou pessoa por ele credenciada, endossar os cheques destinados

• a depósitos em estabelecimentos bancários;
V. Requisitar, na falta do Secretário de Fazenda, talões de cheques das agências

bancárias;
VI. Movimentar, na falta do Secretário de Fazenda, contas bancárias, efetivando

saques e depósitos quando autorizados;
VII. Manter rigorosamente em dia o controle dos saldos das contas em

• estabelecimentos de crédito e movimentadas pelo Municipio;
VIII. Incumbir-se dos contratos com estabelecimentos bancárias, em assuntos de

sua competência;
• IX. Promover a escrituração diária do movimento do caixa, apresentando-a ao

Chefe imediato superior;
X. Promover os recolhimentos das contribuições para as instituições de

previdência;
XI. Registrar os títulos e valores sob sua guarda e as procurações aceitas;

XII. Exercer outras atividades correlatas, que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Fazenda e/ou Chefe do Poder Executivo.
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DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Art. 30. A Divisão de Tributação cabe o atendimento das relações com os

contribuintes, assessoramento às unidades do Municipio em assuntos de finanças, gestão da

legislação tributária e financeira do Município, a inscrição e cadastramento dos contribuintes,

lançamento e arrecadação e a devida fiscalização dos tributos devidos ao Município bem como

ao comércio irregular, guarda e movimentação de valores.

•

•

•

•

Art. 31. Compete ao Chefe da Divisão de Tributação:

I. Dirigir e fiscalizar os trabalhos de acordo com a legislação vigente e instruções

da Secretaria da Fazenda;
11. Promover organização e manutenção do cadastro de contribuintes dos tributos

de competência do Município;
111. Promover lançamento de impostos, taxas e contribuições de melhorias bem

como outras rendas de competências do Município, providenciando a entrega aos

contribuintes;
IV. Manter atualizado os dados relativos aos contribuintes e as propriedades

cadastradas providenciando, sempre que necessário, alterações cabíveis;

V. Promover a avaliação das propriedades e rever nas épocas propnas, os

valores constantes das fichas cadastrais e o valor atribuído aos imóveis a fim de mantê-Ias em

consonância com as novas situações econômico-financeiras;
VI. Estudar as questões relativas às rendas municipais, sugerindo medidas

julgadas necessárias para melhorar o sistema tributário municipal;

VII. Examinar todos os casos de reclamações contra lançamentos efetuados,

promovendo o atendimento dos que forem procedentes e submetendo à considerações dos

superiores nos casos duvidosos;
VIII. Promover a divulgação pelos meios de alcance do laçamento dos tributos e as

épocas de cobranças;
IX. Assinar, diariamente, o boletim de controle de arrecadação e enviá-lo ao

Secretário de Fazenda e ao Chefe da Divisão de Contabilidade;
X. Promover o fornecimento e assinar certidões negativas de tributos municipais e

quaisquer outras relativas às demais rendas e submê-Ias ao visto do Secretário de Fazenda;
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XI. Efetuar a baixa e controle dos débitos liquidados e pagamentos de tributos

municipais à vista do comprovante respectivo;
XII. Promover a inscrição da dívida ativa e a manutenção atualizada dos

assentamentos, individualmente, dos devedores encaminhando dados à Divisão de

Contabilidade, para fins de estruturação, bem como providenciar a extração de certidões da

dívida ativa para cobrança judicial;
XIII. Promover a cobrança amigável da dívida ativa e esgotados os prazos

regulamentares, remeter as certidões para a Procuradoria Jurídica que efetuará a cobrança

judicial;
XIV. Informar os processos relacionados com a cobrança da dívida ativa bem como

• instruir os de autuações e demais assuntos de competência da fiscalização municipal;

XV. Fazer preparar mensalmente, a demonstração de arrecadação de dívida ativa

para efeito de baixa no ativo financeiro;
XVI. Promover a arrecadação e o controle das rendas patrimoniais e aquelas cujo

recolhimento não esteja afeto a outro órgão;
• XVII. Promover a guarda em perfeita ordem, dos documentos de arrecadação;

XVIII. Mandar proceder, diariamente, a análise da receita em face dos documentos

enviados pela Tesouraria;
XIX. Promover a preparação e assinatura dos alvarás de licença para localização

dos estabelecimentos comerciais, industriais e profissionais ou prestadores de serviços, bem

como das taxas de verificação para funcionamento, submetendo-os aos visto do Secretário de

• Fazenda;
XX. Promover a fiscalização dos contribuintes para impedir a sonegação de tributos

aplicando as sanções aos infratores;
• XXI. Fazer lavrar notificações, intimações, autos de infrações, de apreensão de

mercadorias, realizar quaisquer diligências solicitadas pelas repartições municipais;

XXII. Orientar e promover a orientação dos contribuintes no cumprimento de suas

obrigações fiscais;
XXIII. Promover a fiscalização do comercio eventual, ambulantes, de diversões

públicas, bem como do horário de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais,

industriais e similares;
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XXIV. Promover o controle de arrecadação das multas aplicadas pelos órgãos

competentes do Município;
XXV. Organizar a escala de rodízio e plantão do pessoal que exerce as atividades de

fiscalização bem como movimentá-los conforme as necessidades e conveniência do serviço;

XXVI. Articular-se com o Fisco Estadual, visando interesses recíprocos com o Fisco

Municipal;
XXVII. Promover a entrega de "Habite-se" de edificações novas, depois de autorizado

pelo órgão competente do Município e de transcritos, no cadastro fiscal, os dados de interesse

deste;
XXVIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Fazenda.

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

•

•

Art. 32. A Divisão de Fiscalização cabe o atendimento das relações com os

contribuintes, assessoramento às unidades do Município em assuntos de fiscalização, gestão

da legislação tributária e financeira do Município, fiscalizar a inscrição e cadastramento dos

contribuintes com a devida fiscalização dos tributos, meio ambiente, construções, uso

adequado do solo, espaços de lazer, uso adequado para depósito do lixo, bem como ao

comércio irregular, guarda e movimentação de todos os atos fiscalizatórios do Município.

Art. 33. Compete ao Chefe da Divisão de Fiscalização:

I. Chefiar e orientar os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais;

• 11. Fiscalizar o cumprimento das normas municipais relativas aos

estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem como os vendedores

ambulantes;

111. Dirigir as atividades de fiscalização dos contribuintes para impedir a sonegação

de tributos;

IV. Pronunciar-se sobre o fechamento e as transferências de firmas ou de local de

estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais e similares;
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V. Programar comandos fiscais, com fins determinados, bem como realizar

diligências por iniciativa própria, ou quando solicitadas pelos órgãos da Secretaria da Fazenda;

VI. Promover, periodicamente, o rodízio do pessoal da fiscalização;

VII. Manter cadastros de empresas e produtores rurais;

VIII. Receber e analisar guias informativas;

IX. Analisar os índices de ICMS do Município;

•

•

•

•

X. Fiscalizar todas as obras em execução, loteamentos, arruamentos,

desmembramentos, exploração de jazidas, limpeza de terrenos baldios e conservação do

patrimônio histórico;

XI. Desdobramento dos processos de execução fiscal não localizado pela justiça;

XII. Elaboração de processos de demolições e embargos com o conseqüente

acompanhamento policíal;

XIII. Elaboração de relatórios de produtividade de cada fiscal e relatórios semanais

e mensais das atividades dos fiscais;

XIV. Despachos e encaminhamento de processos (construções, viabilidade,

alinhamento de muro, etc);

XV. Encaminhamento dos processos de auto de multas para cobrança na Divisão

de Finanças;

XVI. Cálculo da produção dos fiscais;

XVII. Controle de todo serviço executado pela divisão.

XVIII. Registro e baixa de todos os processos, distribuição por setor e fiscal;

XIX. Elaboração de todos os processos de auto de multa relacionados ao código de

edificações e posturas, bem como as multas emitidas pelo setor de terrenos baldios e a

emissão de comunicados de aviso de pagamento para cada infrator;

XX. Preenchimento e envio de correspondências;

XXI. Atendimento ao público e de possíveis reclamações dos contribuintes;

XXII. Levantamento de materiais de expediente;

XXIII. Registro de alvarás de construções;

XXIV. Controle e elaboração de fichários para cada setor;
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XXV. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Fazenda

DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Art. 34. A Divisão de Contabilidade cabe a execução e acompanhamento do

Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, a programação de

• desembolso financeiro, a prestação anual das contas e o cumprimento das exigências do

controle externo, registros e controles contábeis, análise, controle e acompanhamento dos

custos dos programas e atividades dos órgãos da Administração, análise da conveniência da

• criação e extinção de fundos especiais e o controle e a fiscalização da sua gestão; supervisão

dos investimentos públicos, bem como o controle dos investimentos e da capacidade de

endividamento do Município,

Art. 35. Compete ao Chefe da Divisão de Contabilidade:

•

•
•

•

I. Escriturar sinteticamente, em todas as sua fases, os lançamentos relativos as

operações contábeis, visando demonstrar a receita e a despesa;

11. Organizar mensalmente, os balancetes do exercício financeiro do ativo e

passivo orçamentário;
111. Promover, na época própria, o balanço geral do Município, contendo os

respectivos quadros demonstrativos;

IV. Assinar, conjuntamente com o Prefeito e Secretário de Fazenda, os balanços,

programas de aplicação, prestações de contas e outros documentos de apuração contábil;

V. Assinar mapas, resumos, quadros demonstrativos e outras apurações com os

servídores Chefes do setor;
VI. Vistar todos os documentos elaborados ou fornecidos pela Divisão de

Contabilidade;

VII. Apresentar ao Secretário de Fazenda nos prazos legais, o balanço geral,

balancetes diários e mensais e outros documentos de apuração contábil;

VIII. Promover o empenho prévio das despesas do Município;

IX. Acompanhar a execução orçamentária do Município;
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X. Comunicar ao Secretário de Fazenda, o possível esgotamento de dotação

orçamentária e informar aos órgãos interessados a insuficiência de dotações orçamentárias e

créditos;
XI. Fornecer elementos, quando solicitados, para a abertura de créditos adicionais;

XII. Promover o exame e conferencia dos processos de pagamento, tomando

providencias cabiveis quando se verificarem irregularidades ou falhas;

XIII. Comunicar, incontinente, ao Secretário de Fazenda a existência de qualquer

diferença nas prestações de contas quando não tenham sido imediatamente cobertas, sob

pena de responder solidariamente com o responsável pela omissão;

XIV. Manter o controle dos depósitos e retiradas bancarias, conferindo, no minimo,

uma vez por mês, os extratos de contas correntes, conciliando-se e propondo as providencias

que se fizerem necessárias para eventual acerto;
XV. Promover o registro contábil dos bens patrimoniais do Município, tanto imóveís

como móveis, propondo ao Secretário de Fazenda as providencias que se fizerem necessárias

com a Secretaria de Administração, Divisão de Licitações, Compras e Patrimônio

acompanhando as variações havidas;
XVI. Promover a liquidação da despesa e conferencia de todos os elementos dos

processos respectivos;
. XVII. Exercer a supervisão corrente de todos os serviços de natureza contábil, em

qualquer setor administração;
XVIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário e/ou prefeito Municipal.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Art. 36. À Secretaria Municipal de Educação de Cultura e Esportes compete

exercer as atividades concernentes à educação do Municipio; a instalação e manutenção de

estabelecimentos municipais de ensino; a elaboração do Plano Municipal de Ensino; a

manutenção da biblioteca municipal; a manutenção de cursos de caráter profissional e semi-

profissional; a manutenção dos programas nacionais de desenvolvimento do ensino e

alimentação escolar e á instituição de cursos ou estágios de orientação pedagógica ao

Magistério Municipal.
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•

•

Art. 37. A Secretaria Municipal de Educação possui a seguinte composição:

a. Departamento Municipal de Educação;

b. Divisão de Ensino Fundamental;

c. Divisão de Educação Infantil;

d. Divisão de Suprimento e Merenda Escolar;

e. Divisão de Cultura e Eventos;

f. Divisão de Desportos;

g. Divisão de Lazer.

Art. 38. Ao Secretário Municipal de Educação compete:

I. Assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política educacional do

Município, no âmbito de sua competência;

11. Promover a execução do Plano Municipal de Educação em consonância com o

• Plano Estadual e Nacional de Educação;

111. Coordenar o sistema educacional do Município com o adotado pela Secretaria

Estadual de Educação, com consoante orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;

IV. Supervisionar o ensino a cargo do Município, observando as diretrizes e bases

da educação nacional e a legislação estadual e federal pertinentes;

V. Promover a realízação de pesquisas e estudos sobre a vida educacional do

• Município;
VI. Promover cursos de férias destinados ao aperfeiçoamento dos professores

municipais;

• VII. Promover campanhas de alfabetização da população do Município;

VIII. Promover a contratação de professores para a Rede Municipal de Ensino,

observada a legislação vigente;

IX. Elaborar o calendário escolar, providenciando o seu fornecimento as unidades

escolares e zelar pelo seu cumprimento;

X. Desenvolver atividades que visem à cooperação entre pais, comunidade e a

•

escola;
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XI. Promover a realização de atividades de orientações pedagógicas aos

professores municipais;
XII. Promover reuniões com os professores, visando discutir e esclarecer assuntos

relacionados co o serviço;
XIII. Promover a execução de convênios desde que voltados aos temas de sua

•

•

•

pasta
XIV. Administrar, juntamente com o Prefeito Municipal, os recursos do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Sásica e de Valorização do Magistério -

FUNDES, tanto sobre a receita como a despesa, ou o uso dos recursos;

XV. Assinar, juntamente com o Prefeito, cheques, requisições, autorizações de

compras, balancetes financeiros e demonstrativos relativos ao FUNDES;

XVI. Promover a aquisição, coordenação, manutenção, guarda e conservação de

instalações e equipamentos necessários ao ensino;
XVII. Promover a programação e execução de despesas decorrentes de uso e

manutenção de bens vinculados ao ensino;
XVIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

•

Art. 39. É competência do Departamento Municipal de Educação o planejamento

• operacional e a execução de atividades pedagógicas de ensino, consoantes a legislação

vigente, compreendendo a pesquisa didático-pedagógica para o desenvolvimento do ensino

municipal; desenvolvimento de indicadores de desempenho para o sistema educacional;

• administração do sistema municipal de ensino, compreendendo o controle da documentação

escolar, a assistência ao estudante e o gerenciamento nas questões específicas da área;

manutenção das edificações escolares através de execuções próprias ou de terceiros;

execução de atividades esportivas, de lazer, de recreação a nível comunitário; articulação com

outros órgãos municipais com os demais niveis de governo e entidade de iniciativa privada

para a programação de atividades com alunos da rede municipal, referentes a ensino,

assistência social, saúde, cultura, esporte, lazer, recreação; elaboração de estudos no sentido

de manter disponivel e acessível o conhecimento sobre formação histórica e cultural do
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Município de Diamante D'oeste, a conservação da memória dos pioneiros através de dados,

gravuras, paisagens e objetos que contribuíram para a formação e desenvolvimento cultural da

comunidade do Município, além de outras atividades afins.

Art. 40. São atribuições do Diretor de Departamento de Educação Básica:

•

•
I. Propor a política educacional da Secretaria Municipal de Educação, de acordo

com as diretrizes e os objetivos estabelecidos pela legislação superior de educação;

11. Coordenar o planejamento e a execução de atividades administrativo-

pedagógicas das unidades escolares municipais;

111. Verificar as condições para a autorização e funcionamento dos

estabelecimentos de educação infantil particulares, quando solicitado pelo Conselho Estadual

e/ou Municipal de Educação;

• IV. Fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de educação infantil

existentes no Município;

V. Acompanhar o funcionamento dos estabelecimentos auxiliares das escolas,

bem como a obtenção e aplicação dos recursos;

•

•

•
VI. Verificar o cumprimento do regimento comum dos estabelecimentos municipais

de ensino;

VII. Sugerir medidas para a melhoria da produtividade escolar;

VIII. Propor a capacitação que vise atender necessidades de aperfeiçoamento e

atualização de pessoal docente, técnico e administrativo dos órgãos e das unidades de ensino

municipais;

IX. Garantir a integração da Rede Municipal de Ensino, fazendo observar o

cumprimento das normas legais e das determinações dos órgãos superiores;

X. Apresentar aos chefes imediatos superiores propostas de criação, fusão,

incorporação, agrupamento ou extinção de estabelecimentos de ensino visando melhor

distribuição da rede física;
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XI. Propor convênios para melhor consecução dos objetivos fixados para a rede

escolar;

XII. Orientar e acompanhar o andamento das atividades técnicas administrativas

das unidades subordinadas;

•

•

•

XIII. Encaminhar à Secretaria de Administração, todas as comunicações

necessárias à regularidade dos serviços relativos aos recursos humanos;

XIV. Propor a construção, ampliação e reforma de prédios, e a aquisição de

equipamentos para os estabelecimentos escolares municipais, encaminhando-as ao

departamento de planejamento, finanças e recursos humanos;

XV. Autorizar a utilização de prédios escolares para outras atividades que não as

de ensino, mas de caráter educacional, cultural e social relevantes;

XVI. Analisar e encaminhar os regimentos dos estabelecimentos municipais de

ensino;

XVII. Convocar servidores para prestação de serviço extraordinário;

XVIII. Propor e divulgar cursos e outras atividades que visem ao aperfeiçoamento do

pessoal docente, técnico e administrativo e criar condições favoráveis à freqüência dos

servidores.

•

•

• XIX. Cumprir e fazer cumprir leis, os regulamentos, as decisões, os prazos para

desenvolvimento dos trabalhos e as determinações das autoridades superiores.

XX. Providenciar a triagem dos candidatos às vagas nas creches municipais e

autorizar individualmente a matrícula dos candidatos.

XXI. Implementar e dirigir os trabalhos dos coordenadores de programas especiais

previstos para a melhoria do ensino na rede municipal;

XXII. Assessorar ao serviço de educação, na formação da politica educacional do

Município, no âmbito de sua competência;

XXIII. Elaborar, em colaboração com os órgãos educacionais da União e do Estado, o

Plano Municipal de Educação, visando desenvolver o ensino do Municípío;
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XXIV. Determinar, para cada ano letivo, o número de vagas disponíveis na Rede

Municipal de Ensino, fazendo a chamada da população em idade escolar para as matriculas;

XXV. Promover e controlar a freqüência dos professores e diretores das escolas e

dos alunos;
XXVI. Propor, tendo em vista as reais necessidades, a concentração de professores

para o ensino municipal observada a legislação vigente;

XXVII. Promover a expedição de certificados de conclusão de cursos;

XXVIII. Exercer permanente fiscalização das unidades escolares, a fim de que se

observem os dispositivos regulamentares e legais referentes ao ensino municipal;

XXIX. Supervisionar as escriturações atribuidas às escolas, fiscalizando também a

uniformização dos alunos, higiene e utilização de materiais permanentes;

XXX. Fiscalizar a aplicação dos programas de ensino estabelecidos pela orientação

pedagógica, cooperando com os professores para a sua racional e adequada aplicação;

XXXI. Providenciar para que os professores enviem pontualmente a Secretaria de

Educação, os boletins de freqüência;
XXXII. Informar os órgãos competentes do Município sobre as necessidades das

escolas e centros municipais de educação e qualquer outra deficiência ou irregularidade em

suas instalações ou funcionamento para as providências dos serviços e/ou reparos;

XXXIII. Elaborar os programas de ensino para cada ano letivo, dentro das normas

preestabelecidas pelo sistema educacional;
XXXIV. Promover aperfeiçoamento dos professores municipais, através de cursos

especiais;

XXXV. Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Secretário

Municipal de Educação.

DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 41. A Divisão de Ensino Fundamental cabe a formação básica da criança

mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; compreensão do ambiente natural e social, do

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, o

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
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conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; o fortalecimento de vínculos

de familia, dos laços de solidariedade humana e de tolerância reciproca em que se assenta a

vida social.

Art. 42. São competências do Chefe da Divisão do Ensino Fundamental:

•
I. Coordenar todas as ações inerentes ao ensino fundamental, sendo de sua

responsabilidade todas as atividades de substituição e de representatividade da pasta;

•
11. Atender áo público, aos alunos, pais, professores e demais interessados ou

envolvidos nas questões operacionais da educação atuando em estreita parceria com as

diversas células da secretaria onde exerce papel de comando e de orientação;

111. Participar do planejamento do Plano Anual de ações pedagógicas;

•
IV. Planejar junto ao setor de recursos humanos as necessidades de efetivação de

pessoal bem como o controle e fiscalização de serviços terceirizados;

V. Observar e analisar criticamente os resultados do processo de ensino-

aprendizagem, com vistas à retificação e ao planejamento;

VI. Coordenar os trabalhos dos coordenadores pedagógicos no seu trabalho junto

aos professores, para acompanhamento ou ajustamento do desenvolvimento do curriculo;

• VII. Inspecionar as unidades escolares, orientando-as e propondo medidas

atinentes para sua melhoria;

•
VIII. Coordenar todas as ações inerentes ao ensino fundamental, sendo de sua

responsabilidade todas as atividades de substituição e de representatividade da pasta;

IX. Atender ao público, aos alunos, pais, professores e demais interessados ou

envolvidos nas questões operacionais da educação atuando em estreita parceria com as

diversas células da secretaria onde exerce papel de comando e de orientação;

X. Participar do planejamento do Plano Anual de ações pedagógicas;
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XII. Orientar os trabalhos e atividades de supervisão escolar;

XIII. Promover estudos sobre as técnicas de ensino empregadas nas escolas

municipais, propondo, sempre que necessário, sua melhoria e atualização;

XIV. Acompanhar e fiscalizar a aplicação e correção dos exames finais quando

necessários;
XV. Detectar as dificuldades dos professores e informar a orientação pedagógica

para providências cabíveis;
XVI. Promover reuniões com professores, visando discutir e esclarecer assuntos

relacionados com o serviço;
XVII. Controlar a distribuição do material didático às escolas e centros municipais de

educação;

XVIII. Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Secretário

Municipal de Educação.

•

•
•

•

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43. A Divisão de Educação Infantil cabe o desenvolvimento integral da

criança de até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,

complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 44. São competências do Chefe da Divisão da Educação Infantil:

I. Coordenar todas as ações inerentes ao ensino fundamental, sendo de sua

responsabilidade todas as atividades de substituição e de representatividade da pasta;

11. Atender ao público, aos alunos, pais, professores e demais interessados ou

envolvidos nas questões operacionais da educação atuando em estreita parceria com as

diversas células da secretaria onde exerce papel de comando e de orientação;

111. Participar do planejamento do Plano Anual de ações pedagógicas;

IV. Compete coordenar todas as atividades relacionadas aos centros municípais

de educação infantil, orientando os coordenadores no seu trabalho junto aos professores e

demais servidores para acompanhamento ou ajustamento do desenvolvimento do currlculo;

34 ~
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 597 - FONE/FAX: (Oxx45) 3272-1141 - CEP: 85.896-000 - DIAMANTE O'OESTE v J'



Estado do Paraná

• PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

V. Inspecionar os centros mUnicipais de educação infantil, orientando-as e

propondo medidas atinentes à sua melhoria;

VI. Fiscalizar a aplicação das normas da administração;

VII. Orientar os coordenadores e professores na escolha e preparo do material

didático;

• VIII. Promover estudos sobre as técnicas de ensino empregadas nas escolas

municipais, propondo, sempre que necessário, sua melhoria e atualização;

•
•

•
•

•

IX, Implantar e implementar medidas de caráter técnico-pedagógico;

X. Detectar as dificuldades dos professores e informar a orientação pedagógica

para providências cabíveis;
XI. Promover reuniões com professores, visando discutir e esclarecer assuntos

relacionados com o serviço;
XII. Controlar a distribuição do material didático às escolas e centros municipais de

educação;

XIII. Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Secretário

Municipal de Educação.

DIVISÃO DE SUPRIMENTO E MERENDA ESCOLAR

Art. 45. A Divisão de Suprimento e Merenda Escolar, tem como incumbência o

controle, o armazenamento e a distribuição dos produtos adquiridos para a merenda escolar

para as escolas municipais, centro municipais de educação e creche, sendo responsável

também do envio e controle do cardápio e mapas de distribuição da alimentação esc09lar.

Art. 46. Ao Chefe da Divisão de Suprimento e Merenda Escolar compete:

I. Controlar a aplicação dos recursos destinados à merenda escolar;

11. Promover a elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar

em parceria com nutricionista, respeitando os hábitos alimentares do município, sua vocação

agrícola, dando preferência aos produtos in natura;
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111. Orientar a aquisição de insumos para os programas de alimentação escolar,

dando prioridade aos produtos da região;

IV. Articular-se com os órgãos ou serviços governamentais nos âmbitos estadual e

federal e com outros órgãos da administração pública ou privada a fim de obter colaboração ou

assistência técnica para a melhoria da alimentação escolar distribuída nas escolas municipais;

•

•
•

•
•

V. Articular-se com as escolas municipais, conjuntamente com os órgãos de

educação do município, motivando-os na criação de hortas para fins de enriquecimento da

alimentação escolar;

VI. Realizar campanhas educativas de esclarecimentos sobre a alimentação

conjuntamente com as merendeiras;

VII. Realizar estudos a respeito dos hábitos alimentares locais, levando em conta

quando da elaboração dos cardápios para a merenda escolar;

VIII. Realizar campanhas sobre higiene e saneamento básico no que diz respeito

aos seus efeitos sobre a alimentação, conjuntamente com as merendeiras;

IX. Promover a realização de cursos de culinária, noções de nutrição, conservação

de utensílios e material junto às escolas municipais, conjuntamente com as merendeiras;

X. Levantar dados estatísticos nas escolas e na comunidade com a finalidade de

orçamentar e avaliar o programa do município.

XI. Avaliar os mapas de controle da merenda escolar das unidades escolares;

XII. Conferir saldos de merenda escolar ao final de cada mês junto às unidades

escolares;

XIII. Fixar critérios para a distribuição da merenda escolar nos estabelecimentos de

ensino municipal;

XIV. Exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos

destinados à distribuição nas escolas, assim como sobre a limpeza dos locais de

armazenamento;
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XV. Solicitar junto ao Departamento de Compras e Licitações os itens a serem

adquiridos para a merenda escolar;

XVI. Auxiliar a divisão de prestação de contas, conferindo os saldos levantados em

estoque com o mapa dos gêneros utilizados;

XVII. Advertir a unidade escolar sempre que for detectada alguma irregularidade no

uso da merenda escolar;• XVIII. Manter as merendas escolares estocada, observando seu acondicionamento,

data de validade e cardápio elaborada pelo responsável;

• XIX. Controlar a entrada e saída de material didático, pedagógico e funcionamento

ao almoxarifado;

•

•
•

•

XX. Controlar a entrada e saída de gêneros alimentícios, material de higiene e

limpeza e merenda escolar no almoxarifado;

XXI. Superintender os programas de alimentação escolar;

XXII. Coordenar a distribuição da Merenda Escolar nas escolas e centros municipais

de educação e entidades filantrópicas do Município;

XXIII. Zelar pela guarda e conservação dos alimentos, utensilios e equipamentos de

cozinha;

XXIV. Participar, repassando aos servidores do setor, de cursos e estágios de

treinamento necessários à execução dos serviços de merenda escolar;

XXV. Fazer coleta de dados dos produtos mais utilizados no cardápio da merenda

escolar;

XXVI. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal.
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DIVISÃO DE CULTURA E EVENTOS

•

•

Art. 47. À Divisão de Cultura e Eventos compete exercer difusão da cultura em

todas as suas manifestações, estímulo, o amparo e a orientação às atividades culturais,

manutenção de um sistema de informações relativo ao desempenho de planos, programas e

projetos concernentes às suas atividades básicas; o incentivo à organização e a divulgação de

informações de interesse da cultura; a busca da contínua participação da comunidade nos

esforços governamentais, visando o desenvolvimento da cultura, articulação com outros órgãos

municipais, com os demais niveis de governo e entidades de iniciativa privada para

programação de atividades referente a cultura, além de outras atividades pertinentes .

Art. 48. Ao Chefe da Divisão de Cultura e Eventos compete:

I. Assessorar o Prefeito na formulação da política cultural do Municipio, no âmbito

de sua competência;

11. Promover a execução de Programas Culturais de interesse para a população;

• 111. Promover o sistema cultural do Município;

IV. Promover a realização de Concursos Literários propondo a instituição de

prêmios aos vencedores;

V. Promover semanas, cursos, congressos, reuniões e festivais de caráter sócio-

cultural de interesse da população;

VI. Organizar palestras, concursos,exposições e outros, sobre assuntos de

• interesse geral;

VII. Desenvolver programas de difusão do livro e da leitura;

VIII. Promover o orçamento da cidade para as festividades tradicionais, bem como

• promover sua realização;

IX. Promover a execução de convênios, desde que voltados a sua pasta;

X. Assessorar ao serviço de Cultura. na formulação da política de incentivos às

atividades culturais no Município;

XI. Articular-se com os organismos congêneres do Município ou fora dele, visando

o incentivo das atividades culturais;

XII. Propor a execução de convênios culturais com entidades públicas federais e

estaduais;
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XIII. Promover a conservação de obras e documentos de valores históricos ou

artísticos;

XIV. Promover a execução de Programas Culturais de interesse para a população;\

XV. Promover a realização de Concursos Literários propondo a instituição de

prêmios aos vencedores;

XVI. Cooperar com as semanas, cursos, congressos, reuniões e festivais de caráter

sócio-cultural de interesse da população;

XVII. Promover a realização de palestras, concursos, exposições e outros, sobre

assunto de interesse geral;

XVIII. Promover programas de difusão do livro e da literatura;

XIX. Promover o orçamento da cidade para as festividades tradicionais, bem como

promover sua realização;

XX. Exercer outras atividades corretas que lhe forem determinadas pelo Secretário

de Cultura;

XXI. Elaborar, coordenar e supervisionar projetos de pesquisas relacionados com

eventos culturais, discriminando objetivo e recursos necessários;

XXII. Efetuar o planejamento e a coordenação de atividades culturais sugerindo

temas, elaborando a programação, discriminando recursos necessários, locais e datas, e

demais detalhes técnicos;

XXIII. Auxiliar no desenvolvimentos de promoções culturais, avaliando a

receptividade e o interesse da população, detectando falhas e prestando informações quando

necessário;

XXIV. Promover a divulgação cultural, efetuando o contato com as entidades da área,

escolar e empresas, planejando e/ou realizando exposições, palestras, projeções,apresentação

de grupos musicais folclóricos e outros;

XXV. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Cultura.

DA DIVISÃO DE DESPORTOS

Art. 49. A Divisão de Desportos cabe o estímulo, o amparo e a orientação às

atividades esportivas, difusão do esporte em todas as suas manifestações, manutenção de um
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sistema de informações relativo ao desempenho de planos, programas e projetos concernentes

às suas atividades básicas; o incentivo à organização e a divulgação de informações de

interesse do esporte, a busca da contínua participação da comunidade nos esforços

governamentais, visando o desenvolvimento do esporte, o apoio à modernização e ampliação

das instalações destinadas às práticas esportivas e recreativas; articulações com outros órgãos

municipais, com os demais níveis de governo e entidades de iniciativa privada para

programação de atividades referente ao esporte e atividades pertinentes.

•
•

Art. 50. Ao Chefe da Divisão de Desportos da Secretaria Municipal de Educação,

Esportes e Cultura competem:

I. Definir e implementar as políticas municipais de desportos e lazer, em

consonância com as diretrizes estabelecidas no plano de governo, na legislação municipal,

estadual e federal pertinente e observando ainda, as orientações e as deliberações do

Conselho Municipal de Esporte e Lazer;

11. Promover e apoiar práticas esportivas junto à comunidade;

111. Formular e executar programas de esporte amador;

IV. Promover e desenvolver programas esportivos no Município;

•

•

V. Organizar e executar eventos esportivos e recreativos de caráter popular;

• VI. Promover, com regularidade, a execução de programas recreativos e de lazer

para a população;

VII. Promover as atividades de salvamento nas praias do Município;

VIII. Administrar praças de esportes e demais equipamentos desportivos no

município;

IX. Prestar assistência à formação de associações comunitárias com fins

esportivos e de recreação;

X. Promover programas esportivos e recreativos junto à clientela escolar;

XI. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo prefeito.
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•

DA DIVISÃO DE LAZER

Art. 51. Á Divisão de Lazer compete exercer as atividades concernentes aos

desportos do Município; a instalação e manutenção de estabelecimento municipais de esporte;

à elaboração e execução do Plano Municipal de Esporte, Recreação e Lazer; à promoções

desportivas e recreativas.

Art. 76. Ao Chefe da Divisão de Lazer compete:

• I. Assessorar o Prefeito na formulação da politica esportiva do Município, no

âmbito de sua competência;
11. Promover a realização de atividades recreativas e desportivas destinadas aos

alunos matriculados nas escolas municipais, fora do horário de aula e nos períodos de férias;

realizar as diretrizes esportivas e de lazer fixadas no Plano Diretor do Município, com vistas

• propiciar a melhor qualidade de vida à população;
111. Incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas e de lazer, dando-

lhes dimensão educativa;
IV. Estimular a participação da população em eventos desportivos e de lazer,

promovendo competição, cursos e seminários;
V. Assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos

• necessários e espaços destinados à prática desportiva e de lazer;

VI. Promover a integração com os demais órgãos da Administração, na utilização e

otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas e de lazer;

• VII. Gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;

VIII. Ajustar e desenvolver convênios com os órgãos federais, estaduais e entidades

particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;

IX. Desenvolver projetos de lazer nos bairros e distritos, promovendo e

incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades esportivas de lazer.

X. Articular-se com os organismo congêneres do municipio ou fora dele, visando o

incentivo as atividades esportivas;
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XI. Elaborar programas municipais de Esportes, visando desenvolver o esporte do

Município;

XII. Propor, tendo em vista as reais necessidades, a contratação de professores

para o ensino de educação fisica nas escolas municipais, observada a legislação vigente;

XIII, Promover a expedição de certificados de conclusão de cursos desportivos;

XIV. Exercer permanente fiscalização das unidades escolares, a fim de que se

observem os dispositivos regulamentares e legais referentes ao ensino desportivos no

Município;

XV, Informar os órgãos competentes da Prefeitura sobre as necessidades dos

espaços desportivos e qualquer deficíêncía ou irregularidade em sua instalações ou

funcionamento, para as providências dos serviços e reparos;

XVI. Promover estudos sobre as técnicas de ensino desportivo empregadas nas

escolas municipais, propondo, sempre que necessário, sua melhoria e atualização;

XVII. Oriente os trabalhos e atividades escolaridades;

XVIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal.

•
•

•

r---------------------------------------------
I
I
I

I.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIÁRIO

Art. 52. À Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Rodoviário compete

exercer as atividades concernentes à elaboração de projetos, construção e conservação de

• obras públicas municipais, assim como dos próprios do Município; elaborar ou promover a

elaboração e coordenar a execução do Plano Diretor de desenvolvimento do Município,

acompanhando a realização dos planos e programas parciais pelos órgãos competentes da

• administração; ao licenciamento e fiscalização de obras particulares; a pavimentação de rua e

abertura de novas artérias e logradouros públicos; à fabricação de tubos e outros artefatos de

concreto; à fiscalização de contratos relativos a serviços de sua competência; construção e

conservação de estradas e caminhos municipais integrantes do sistema viário do Município,

bem como obras complementares; a execução do Plano Rodoviário Municipal,' ao

funcionamento dos maquinários e equipamentos rodoviários do Município; à implementação da

sinalização de trânsito; aos serviços cartográficos necessários aos trabalhos de pavimentação,

calçamento, construção de galerias e demais obras de pavimentação.
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Art. 53. Ao Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Rodoviário compete:

I. Inspecionar, periodicamente, as estradas e caminhos municipais, promovendo

as medidas necessárias à sua conservação;

11. Através de convênios ou recursos municipais, tomar as devidas medidas

visando a implantação e ampliação da rede de esgotos sanitários;

111. Promover estudos visando a racionalização dos serviços urbanos prestados

I • pelo Município e, principalmente, no tocante ao aproveitamento do lixo coletado;

IV. Programar e planejar a delineação do itinerário para a coleta do lixo,

capinação, varredura, lavagem e irrigação das ruas, praças e logradouros de domínio público;

• V. Fiscalizar e promover com regularidade os serviços de limpeza da cidade,

orientando e fiscalizando os trabalhos de remoção de lixo da cidade ao destino final;

VI. Controlar e acompanhar a execução do Plano Rodoviário Municipal;

VII. Coordenar a manutenção, guarda, conservação e recuperação do equipamento

rodoviário da municipalidade;

• VIII. Determinar a desinfetação dos veículos e equipamentos utilizados na limpeza

pública e determinar a periodicidade;

IX. Promover a sinalização e emplacamento das vias e logradouros públicos, bem

como a sua manutenção e conservação;

X. Promover a execução e conservação de Obras Rodoviárias, tais como

estradas, caminhos, pontes e bueiros, observando o planejamento de obras bem como as

• diretrizes estabelecidas;
XI. Determinar a realização de obras públicas, dentro de esquemas gerais das

diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo;

• XII. Orientar a elaboração de projetos e orçamentos referentes as obras públicas

municipais e superintender sua execução;

XIII. Determinar a execução de desenhos, projetos, mapas, plantas e gráficos

necessários ao desenvolvimento dos serviços;

XIV. Supervisionar, os trabalhos topográficos necessários aos serviços de obras

públicas de engenharia do Município;

XV. Decidir sobre parecer final nos projetos de loteamento e subdivisão de

terrenos;
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XVI. Promover a execução de vistorias que se tornarem necessárias aos processos

em que tenha de proferir despachos;

XVII. Examinar e dar despacho final em todos os processos referentes a edificações

particulares e promover o licenciamento e sua fiscalização nos termos do código de obras e

posturas do Município;

XVIII. Promover a programação e execução da recuperação e conservação periódica

dos prédios municipais;

XIX. Estimar e compor o custo de qualquer obra do Município, para administração

direta ou empreitada, para exame e deliberação do Prefeito;

XX. Supervisionar a execução de obras custeadas pela contribuição de melhoria;

XXI. Fornecer a Divisão de Tributação elementos necessários ao lançamento e

cobrança de contribuição de melhoria;

XXII. Supervisionar o funcionamento de fábricas de tubos e artefatos de cimento,

quando for o caso;

XXIII. Autorizar "ad referendum" do Prefeito a interdição de prédios sujeitos a esta

medida de acordo com as leis municipais;

XXIV. Determinar a organização e manutenção do arquivo de plantas aprovadas e do

cadastro de prédios aprovados e não aprovados com os dados que forem necessários;

XXV. Estabelecer e coordenar os padrões de qualidade e eficiência dos serviços a

serem desenvolvidos pelos órgãos sob sua direção;

XXVI. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Obras, Urbanismo e Rodoviário e/ou o Chefe do Poder Executivo.

Art. 54. A Secretaria de Obras, Urbanismo e Rodoviário compõe-se dos

seguintes Departamento e Divisões, imediatamente subordinadas ao respectivo titular da pasta.

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

a. Departamento de Viação e Obras e Serviços Públicos;

b. Divisão de Engenharia;

c. Divisão de Planejamento Técnico;

d. Divisão de Serviços Urbanos e Urbanismo;

e. Departamento de Transito e Rodoviário;

f. Divisão de Serviços Rodoviários
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•

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS

Art. 55. É competência do Departamento de Viação, Obras e Serviços Públicos o

planejamento operacional, coordenação e definição da política da construção de edificações

públicas, construções civis por administração direta ou através de terceiros; elabcrar o Plano

Rodoviário Municipal.

Art. 56. São competências do Diretor do Departamento de Obras e Serviços

Públicos:

• I. Cumprir e fazer cumprir o plano de urbanização municipal, especialmente no

que diz respeito à abertura e conservação de vias e logradouros públicos, elaborando os

respectivos estudos e projetos, executando-os diretamente ou contratando com terceiros;

11. Fiscalizar o cumprimento das normas municipais pertinentes a obras, fazendo

as autuações e interdições necessárias;

• 111. Estudar, examinar e despachar, em conjunto com a Divisão de obras e

Engenharia, processos e documentos relativos ao licenciamento para a execução de obras

particulares, inclusive loteamentos e subdivisões de terrenos;

IV. Controlar os custos das obras executadas pelo Município, a fim de fornecer

elementos de comparação de preços e, se for o caso, servirem de base para ressarcimento aos

cofres públicos;

• V. Preparar as especificações dos materiais a serem utilizados nas diversas obras

do Município, encaminhando-as a Secretaria de Administração, para providências de aquisição;

VI. Preparar e manter atualizada a tabela de preços unitários correntes dos

• materiais de construção. Como também de mão-de-obra;

VII. Zelar pela conservação dos instrumentos a cargo do órgão, providenciando

para que sejam mantidos em perfeito estado e para que sejam usados unicamente em serviço

público;

VIII. Executar as vistorias necessárias aos processos em que tenham de proferir

despachos;

IX. Executar vistorias que julgar necessárias à segurança e salubridade pública;
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X. Executar ou mandar executar as obras de galerias de água, meio-fio, guias,

sarjetas, pavimentação em geral, modificação de tratados de passeios e obras semelhantes,

relativas a vias e logradouros públicos;

XI. Manter permanentemente atualizada a planta cadastral da cidade para efeitos

de disciplinamento da expansão urbana, bem como os registros relativos a obras empreitadas,

com base nos elementos extraídos dos respectivos contratos;

XII. Manter o cronograma das obras desenvolvidas pelo Município, para fins de

acompanhamento e fiscalização;

XIII. Promover a demolição de construção ou edificação determinada pelo

Município;

XIV. Promover a execução de trabalhos topográficos indispensáveis à execução de

obras e serviços de engenharia e arquitetura do Município, transpondo-os para plantas e

mapas;

XV. Fazer constar nos registros relativos a obras empreitadas, todas as ocorrências

que a cada um diga respeito, inclusive as relativas a prazos, condições de pagamento e outras

• necessárias;

XVI. Fazer a mediação final de todos os trabalhos executados pelo órgão, seja por

administração direta ou empreitada, informando os processos de pagamento dos empreiteiros;

XVII. Organizar e manter atualizado o cadastro de logradouros pavimentados,

abertos e em projeto, o registro das obras públicas, realizadas pelo Município e de outros

cadastros necessários aos serviços ao seu cargo;

• XVIII. Requisitar, com antecedência, todos os materiais necessários ao serviço;

XIX. Fiscalizar a execução dos serviços de sua competência, comunicando a

autoridade competente, qualquer deficiência ou irregularidade;

• XX. Vistoriar, periodicamente, os próprios municipais e executar os consertos e

reparos que se fizerem necessários;

XXI. Coordenar os serviços de produção de tubos e artefatos de cimento;

XXII. Organizar e manter atualizado os registros de entrada e saída dos materiais,

bem como o controle de produção por parte dos servidores sob sua responsabilidade;

XXIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

municipal e Secretário de Obras, Urbanismo e Rodoviário .
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Art. 57. Ao Chefe da Divisão Engenharia compete:

I. Prestar assistência técnica voltada para maior eficácia dos resultados

esperados;

11.Inspecionar, periodicamente, junto com o Secretário de Obras, Urbanismo e

Rodoviário as estradas, obras e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias à

sua conservação;

111.Supervisionar e acompanhar a execução do Plano Rodoviário municipal;

IV. Promover a sinalização e emplacamento das vias e logradouros públicos, bem

como sua manutenção e conservação;

V. Promover a execução e conservação de obras rodoviárias, tais como estradas,

caminhos, pontes e bueiros, observando o planejamento de obras bem como as diretrizes

estabelecidas;

VI. Planejar a realização de obras públicas, dentro de esquemas gerais das

diretrizes estabelecidas pelo Prefeito;

VII. Opinar sobre a elaboração de projetos e orçamentos referentes as obras

públicas municipais e superintender sua execução;

VIII. Promover a execução de desenhos, projetos, mapas, plantas e gráficos

necessários ao desenvolvimento dos serviços públicos;

IX. Superintender os trabalhos topográficos necessários aos serviços de obras

públicas de engenharia do Municipio;

X. Emitir parecer nos projetos de loteamento e subdivisão de terrenos,

submetendo-os à aprovação do Setor de projetos;

XI. Promover a expedição e assinatura dos alvarás de licença para construções

particulares, demolições de prédios, construções gerais, projetos de construções populares e

outros casos especiais que digam respeito ao órgão que dirige;

XII. Promover, a preparação e assinatura do "habite-se" de construções novas ou

reformas, remetendo-se a Divisão de Tributação;

XIII. Promover a execução de vistorias que se tornarem necessárias aos processos

em que tenha de proferir despachos;
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XIV. Examinar e opinar em todos os processos referentes a edificações particulares e

promover o licenciamento e sua fiscalização nos termos do código de obras e posturas e o

plano diretor do Município;

XV. Projetar, programar e fazer executar a recuperação e conservação periódica dos

logradouros de domínio público municipal;

XVI. Estimar e compor junto com o Secretário de Obras, Urbanismo e Rodoviário o

custo de qualquer obra do Município, para a administração direta, indireta ou empreitada, para

• o exame e deliberação do Prefeito;

XVII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito;

• Art. 58. Ao Chefe Divisão de Planejamento Técnico compete:

I. Analisar projetos de engenharia, urbanismo e rodoviários, de loteamento de

áreas urbanas e outros, verificando padrões técnicos e a sua adequação a legislação

urbanística vigente, para posterior encaminhamento a Divisão de Obras e Engenharia;

11. Proceder avaliações gerais das condições requeridas para a obra, estudando o

• projeto e examinando as características do terreno disponível, para opinar sobre o local mais

apropriado para a construção;

111. Assessorar na elaboração de projetos de construção, preparando plantas e

especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-

obra necessários, efetuando calculo aproximado sempre que solicitado;

IV. Assessorar no preparo de programas de trabalho, elaborando plantas, croquis,

• cronogramas e outros subsídios necessários para possibilitar a orientação e fiscalização do

desenvolvimento das obras;

V. Acompanhar e orientar a equipe de trabalho para assegurar a qualidade,

• segurança e cumprimento dos prazos para a realização da obra;

VI. Pesquisar e propor métodos de construção e material a ser utilizado, visando à

obtenção de soluções funcionais e econômicas para o Município;

VII. Acompanhar as licitações e contratos de obras e/ou serviços afetos ao

Executivo Municipal;

VIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

municipal e Secretário de Obras, Urbanismo e Rodoviário.
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Art. 59. Ao Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Urbanismo compete:

I. Assessorar o Prefeito na formulação da política de desenvolvimento urbano e

ambiental, no âmbito de sua competência;

11. Promover a conservação de bosques, hortos, parques e jardins do Município;

111. Promover a arborização dos logradouros de domínio público determinando o

plantio e o tratamento das espécies que mais atendam as condições locais;

• IV. Determinar a podagem periódica das árvores por motivo de sobrevivência e

embelezamento das mesmas, e de segurança pública e fazer executar qualquer medida de

defesa das árvores existentes nos logradouros de domínio público;

• V. Auxiliar no preparo da terra, rebaixando, se necessário, adubando e corrigindo

suas deficiências, para receber sementes, mudas e plantas;

VI. Assessorar no combate ás pragas e controle as doenças, utilizando produtos

químicos e/ou naturais, para evitar a propagação e o desequilíbrio da natureza;

VII. Promover a conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas

• utilizadas, observando as normas segurança, para obter melhor aproveitamento dos mesmos;

VIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal e Secretário de Obras, Urbanismo e Rodoviário;

IX. Analisar e tomar as providências necessárias sobre toda e qualquer

reclamação do público sobre execução dos serviços do seu setor;

X. Promover estudos visando a racionalização dos serviços urbanos prestados

• pelo Municipio e, principalmente, no tocante ao aproveitamento de lixo coletado, efetuando a

reciclagem;
XI. Colaborar na delimitação do itinerário para a coleta de lixo, capinação,

• varredura, lavagem e irrigação das ruas, praças e logradouros de domínio público;

XII. Fiscalizar e promover com regularidade os serviços de limpeza as cidade

orientando e fiscalizando os trabalhos de remoção de lixo da cidade ao destino final;

XIII. Coordenar o serviço de iluminação pública do Município, propondo a

construção de novas linhas e promovendo a conservação das existentes, providenciando a

substituição de lâmpadas, fios, refletores e quaisquer aparelhos de iluminação que forem

necessários e estejam com deficiências, inutilizando-os;
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XIV. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulares referentes aos cemitérios e a
rodoviária;

XV. Promover as atividades pertinentes ao controle e fiscalização dos serviços de

utilidade pública concedidos ou permitidos;

XVI. Colaborar coma Divisão de Obras e Serviços Públicos sobre pareceres quanto

ao cancelamento de concessões ou permissões;

XVII. Examinar projetos, orçamentos, tarifas e tabelas referentes aos serviços

• concedidos ou permitidos;

XVIII. Aplicar e fazer aplicar as posturas de ordem pública;

XIX. Promover a execução dos serviços relativos a conservação e manutenção de

• parques, jardins, limpeza e iluminação pública;

XX. Promover a arborização dos logradouros de domínio público determinando o

plantio e o tratamento das espécies que mais atendam as condições locais;

XXI. Determinar a podagem periódica das árvores por motivo de sobrevivência e

embelezamento das mesmas, e de segurança pública e fazer executar qualquer medida de

• defesa das árvores existentes nos logradouros de domínio público;

XXII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal e Secretário de Obras, Urbanismo e Rodoviário.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO:

• Art. 60. O Departamento de Trânsito e Rodoviário tem a de captar recursos

financeiros para os setores de transportes e trânsito, a partir das receitas originárias de

convênios, termos de cooperação ou contratos, recursos repassados pela União ou pelo

• Governo Estadual, arrecadação das multas previstas nas legislações vigentes, e demais fontes

legais, recursos estes aplicados em investimentos e na manutenção dos sistemas para o

Departamento de Trânsito e Rodoviário.

Art. 61. São atribuições do Diretor de Departamento de Trânsito e Rodoviários:

•
I. Elaborar estudos econômicos e tarifários, controlar custos e monitorar o fluxo

de caixa do transporte público;
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11. Elaborar a programação operacional dos serviços de transportes e controlar

sua execução; Contratar serviços do sistema de transporte público de passageiros urbanos,

coletivo e individual, regular e especial;

111. Controlar a operação dos serviços de transportes no municipio, inclusive infra-

estrutura de terminais e pontos de parada;

IV. Gerenciar contratos de prestação de serviços de transportes;

V. Promover o controle, inspecionar, vistoriar e fiscalizar a frota e os oreradores

dos serviços de transporte público;

VI. Fiscalizar a execução dos serviços do sistema de transporte público de

passageiros urbanos, coletivo e individual, regular e especial.

VII. Promover a implantação, a manutenção e operação do sistema de sinalização

e demais equipamentos e dispositivos para o controle do trânsito;

VIII. Operar o trânsito, desenvolver projetos de melhorias operacionais de

sinalização e promover sua implantação;

IX. Executar a fiscalização de trânsito, autuando e aplicando as medida,:;

administrativas em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, na área de atuação do

Município;

X. Estabelecer, em conjunto com os órgãos da policia de trânsito, as diretrizes

para o policiamento ostensivo de trânsito;

XI. Promover a execução do Plano Rodoviário Municipal, propondo quaisquer

modificações que a execução dos serviços venha indicar;

XII. Colaborar na elaboração e execução do Plano Rodoviário Municipal,

fornecendo a assessoria de planejamento os elementos necessários;

XIII. Inspecionar, periodicamente, as estradas e caminhos municipais, promovendo

as medidas necessárias à sua conservação;

XIV. Organizar e manter atualizado o cadastro das rodovias municipais, para fins de

conservação, coleta de dados gerais para conhecimento e divulgação;

XV. Efetuar a medição final de todos os trabalhos executados pelo órgão, seja por

administração direta ou empreitada, informando os processos de pagamento;

XVI. Conservar as estradas e caminhos municipais, tanto no que se refere ao seu

leito quanto às suas margens;
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XVII. Promover a abertura de novas vias públicas mediante projetos elaborados pela

Divisão de Obras e Manutenção;

XVIII. Fazer relatórios periódicos dos serviços desenvolvidos pela divisão,

encaminhando-os ao Secretário da pasta para fins de análise e acompanhamento;

XIX. Supervisionar a execução dos serviços de construção, recuperação e

conservação de estradas e caminhos municipais;

XX. Executar as obras de pontes, bueiros e outros congêneres, que lhe forem

solicitados pela Divisão de obras e Manutenção;

XXI. Zelar pela conservação e guarda dos instrumentos e aparelhos em uso nos

serviços;

XXII. Fixar o número de servidores para cada obra, mantendo a Divisão de Recursos

humanos informada;

XXIII. Requisitar, com antecedência, todos os materiais necessários ao serviço;

XXIV. Organizar e manter atualizado o cadastro das obras executadas, onde

demonstre todos os dados necessários à prefeita caracterização e sua localização;

XXV. Promover a guarda e manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos

rodoviários do Município;

XXVI, Providenciar o seguro, emplacamento e licenciamento da frota veicular do

Município, zelando pelo cumprimento das normas específicas em vigor;

XXVII. Providenciar o estoque mínimo de peças e acessórios para a reposição

imediata;

XXVIII. Zelar pela regularidade da situação dos motoristas do Município, em face às

normas de trânsito vigente;

XXIX. Opinar sobre a padronização da frota municipal, observando a eficiência,

economia e durabilidade do veiculo, máquina ou equipamento;

XXX. Inspecionar periodicamente a frota, visando determinar os reparos que se

fizerem necessários, como também observar a sua condição de zelo as normas

preestabelecidas;

XXXI. Controlar os gastos com combustíveis e lubrificantes necessários à

manutenção da frota veicular municipal;

XXXII. Promover o controle quanto ao uso e gastos por hora máquina ou quilometro

rodado, indicando os serviços ou obras prestados;
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XXXIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal e Secretário de Obras, Urbanismo e Rodoviário.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

•

•

•

Art. 62. A Secretaria municipal de Saúde compete o planejamento operacional e a

execução da política de saúde Municipal; a implementação do Sistema Municipal de Saúde e

do desenvolvimento de ações de promoção; proteção e recuperação da saúde da população

com realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, exercer as atividades

concernentes aos serviços de assistência médico-odontológico-social à população do município

encaminhamento a postos de saúde, hospitais e outros serviços assistenciais às pessoas que

necessitem dessa providência;de promoção de inspeções de saúde nos servidores da

Prefeitura; de prestar assistência médico-odontológico a servidores da municipalidade; de

realizar os serviços de vigilância sanitária, de conformidade com a legislação vigente; de

promover o saneamento básico no Município conjuntamente com as Secretarias de

Administração e Urbanismo e Meio Ambiente.

•
•

•

Art. 63. A Secretaria Municipal de Saúde compõe-se dos seguintes

Departamentos e Divisões, imediatamente subordinadas ao respectivo titular:

Departamento de Saúde:

a) Divisão de Serviços e Ações Básicas de Saúde

b) Departamento de Vigilância Sanitária;

c) Divisão de Epidemiologia e Controle de doenças.

Art. 64. Ao Secretário Municipal de Saúde compete:

I. Assessorar o Prefeito na formulação da política de saúde do Município, no

âmbito de sal competência;

11. Promover a elaboração de programas anuais de saúde e saneamento,

promovendo-as a execução;
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111. Promover a cooperação do Município com os órgãos e entidades federais e

estaduais Chefes de serviços de defesa sanitária;

IV. Promover as atividades de política sanitáría do Município, aplicando e fazendo

aplicar a legislação vigente;

V. Cooperar com instituições privadas que se destinem à realização de quaisquer

atividades concernentes aos problemas de educação sanitária e saúde;

VI. Opinar sobre pedidos de auxílios e subvenções a entidades médicas e

• fiscalizar a sua aplicação;

VII. Promover o levantamento dos

VIII. Problemas de saúde no Município, localização, na medida de suas

• possibilidades, os ponto críticos a serem atacados em função da maior ou menor incidência

das doenças na população;

IX. Promover campanhas de vacinação e combate a doenças infecto-contagiosas;

X. Promover o encaminhamento a postos de saúde, hospitais e outros serviços,

pessoas que necessitem dessa providência;

• XI. Promover a distribuição gratuita de medicamentos oriundos dos órgão federais

e estaduais, bem como daqueles adquiridos com recursos do município à população carente;

XII. Promover programas de assistência médica-odontológica à população rural,

especialmente a escolares;

XIII. Coordenara administrar das unidades de saúde existentes no Município,

facilitando o atendimento aos municipes;

• XIV. Propor ao Prefeito, a contratação de profissionais de saúde, sempre que

necessário, visando melhor atendimento a população;

XV. Promover a aquisição, coordenação, manutenção guarda e conservação de

• instalações de equipamentos necessários a saúde;

XVI. Promover à programação e execução das despesas decorrentes do uso e

manutenção de bens vinculados a saúde;

XVII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal.

•

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
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Art. 65. É competência do Departamento de Saúde a programação, elaboração e

execução da política de saúde do município, através da implementação do Sistema Municipal e

do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população

com a realização integrada das atividades assistenciais e preventivas desenvolvidas pela

vigilância sanitária, epidemiológica e nutricional.

•

•

•

•

•

Art. 66. Ao Diretor do Departamento de Saúde compete:

I. Elaborar e executar os programas anuais de saúde;

11. Promover o bom atendimento e andamento dos serviços administrativo nos

Centros de Saúde;

111. Efetuar a aquisição de medicamentos, materiais de consumo, equipamentos e

materiais permanentes destinados a saúde, em conjunto com a Secretaria de Administração;

IV. Efetuar a distribuição gratuita de medicamentos oriundos dos órgão federais e

estaduais, bem como daqueles adquiridos com recursos do município à população carente,

sempre que autorizado pelo Secretário de Saúde;

V. Coordenar, supervisionar e orientar as equipes técnica-administrativa em suas

atividades e/ou funções;
VI. Controlar, supervisionar e orientar os serviços de transportes, zeladoria,

administrativo e outros;
VII. Efetuar o controle de gastos com combustíveis dos veículos do órgão, com a

emissão de requisições de abastecimento;

VIII. Efetuar o controle de manutenção e conservação de veículos do órgão;

IX. Elaborar, redigir e arquivar a documentação relacionada ao órgão;

X. Participar de reuniões juntamente ou representando o Secretário de Saúde;

XI. Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva;

XII. Propor convocações e organizar as Conferências Municípais de Saúde;

XIII. Efetuar o cadastramento das agentes comunitárias de saúde,

enfermeiros/instrutores/supervisores no SAI/SUS;

XIV. Alimentar o sistema de informação de programas de agentes comunitários de

saúde, cumprindo o fluxo estabelecido para alimentação dos bancos de dados regional e

estadual;
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VIII. Participar de reuniões juntamente com o diretor do departamento de saúde;

IX. Promover o bom atendimento e andamento dos serviços administrativos dos

Centros de Saúde;

X. Coordenar, supervisionar e orientar os trabalhos médicos, odontológicos e

equipes de enfermagem;

XI. Coordenar equipe de trabalho, orientado e supervisionado suas atividades

dentro de suas funções, de acordo com os projetos e programas de saúde, desenvolvido pela

Secretaria de Saúde;

XII. Elaborar projetos, programas, campanhas e convênios na área de saúde,

emitindo os seus respectivos relatórios elou prestações de contas;

XIII. Elaborar, redigir e arquivar a documentação relacionada as ações de saúde;

XIV. Participar de reuniões juntamente ou representando o Secretário de Saúde;

XV. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Saúde.

• DO DEPARTAMENTO DE VIGilÂNCIA SANITÁRIA

Art. 68. É competência do Departamento Vigilância Sanitária é realizar o

planejamento operacional e a execução da politica de saúde municipal com a implementação

de ações de promoção e proteção da saúde da população com realização integrada de

atividades assistenciais preventivas e de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e

nutricional, de orientação alimentar e de saúde do trabalhador implantação e fiscalização das

• posturas municipais relativas à higiene e a saúde pública.

Art. 69. Ao Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária compete:

• I. Executar elou participar de ações de Vigilância Sanitária incluindo as relativas

a saúde do trabalho, controle de zoonoses e ao meio ambiente;
11. Coordenar as equipes de trabalho, orientando e supervisionando suas

atividades dentro de suas funções;
111. Promover o bom atendimento e andamento das solicitações efetuadas pela

população dos serviços da vigilância sanitária;
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IV. Coletar amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de

controle e rotina;

V. Aplicar, quando necessário, medidas previstas em legislação vigente;

VI. Fiscaliza a validação da licença sanitária de estabelecimentos mediante a

aprovação das condições por ocasião da inspeção;

VII. Realizar inspeção com fins de expedição de "habite-se" em residências

unifamiliares;

VIII. Acompanhar a inspeção com fins de expedição de "habite-se" em residências

multifamiliares;

IX. Receber e encaminhar notificações de doenças relacionadas com a vigilância

• sanitária;
X. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Saúde e Chefe fé Divisão de Serviços de Saúde.

DA DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS .

Art. 70. A Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças cabe prestar

atendimentos e realizar a promoção de campanhas de esclarecimentos objetivando a

preservação da saúde da população.

•
•

•

Art. 71. Ao Chefe da Divisão de Epidemiologia e controle de doenças compete:

I. Executar e/ou participar de ação de Epidemiologia e atenção de saúde,

incluindo as relativas a saúde do trabalho, controle de zoonoses e ao meio ambiente;

11. Coordenar as equipes de trabalho, orientando e supervisionando suas

atividades dentro de suas funções;
111. Promover o bom atendimento e andamento das solicitação efetuada pela

população dos serviços da vigilância epidemiológicas;
IV. Acompanhar e orientar equipes nas campanhas de vacinação e combate as

doenças infecto-contagiosas;
V. Receber e encaminhar notificações de doença relacionadas com a vigilância

epidemiológica;
VI. Promover a vigilância as doenças de notificação obrigatórias;
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VII. Manter o controle do SIM - Sistema de Informações de Mortalidade; SINAN -

Sistema de Notificação de Agravos e SINASC - Sistema de Notificação de Nascidos Vivos;

VIII. Manter o controle do PNI - Programa Nacional de Imunização; MODA -

Sistema de Monitoramente das Doença Diarréicas Agudas; HIVSIS - Sistema de Notificação

de Gestante HIV; SIMI - Sistema de notificação de Mortalidade Infantil; SILTB - Sistema de

Informação de Tuberculose;

IX. Participar da programação das atividades de coleta de amostras de alimentos;

X. Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotina programada e emergenciais

(surtos, reclamações, registros e outros) nos estabelecimentos alimentares;

XI. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário da Saúde e Chefe de Divisão de Serviços de Saúde.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Art. 72. À Secretaria Municipal de Ação Social compete exercer as atividades

• concernentes aos serviços de assistência e atendimento de necessitados que !.e dirijam a

Prefeitura em busca de ajuda; de promover o levantamento de recursos da comunidade que

possam ser utilizados no socorro e assistência à necessitados; de fiscalização e aplicação de

auxílios e subvenções consignados no Orçamento Municipal para entidades de assistência

social; assistir aos necessitados, em questões juridicas,estágios de pessoas que atuam na

área de assistência social, bem assim de estudantes, objetivando o aprimoramento de seus

• conhecimentos, sendo uma função fundamental implementar programas que visem o

atendimento à criança e ao adolescente através de projetos de ocupação; estabelecer medidas

de proteção e defesa da criança contra atos de violência por parte da família, da comunidade

• ou do Estado, compete prestação de apoio técnico e financeiros à entidades, grupos ou

movimentos comunitários em propostas que se conduzam com a diretrizes do Departamento;

implantação de programas e projetos assistenciais e de saúde envolvendo a terceira idade,

definir programas, projetos e atividades relacionadas com serviços de natureza comunitária

voltados para a criança e para o adolescente, implantação de programas e projetos

assistenciais e de saúde envolvendo a infância e adolescência, articulação e integração com

outros órgãos municipais, demais niveis de governo e entidades de iniciativa privada para o
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desenvolvimento de programas conjuntos inerentes às suas atribuições, além do

desenvolvimento de outras atividades compatíveis.

•

Art. 73. A Secretaria Municipal de Ação Social compõe-se dos seguintes

Departamentos e Divisões auxiliados pela Assessoria de Serviços Sociais, imediatamente

subordinadas ao respectivo titular:

Departamento de Ação Social

a) Divisão de Serviços e Assuntos Comunitários

• Art. 74. Ao Secretário Municipal de Ação Social compete:

I. Assessorar o Prefeito na formulação da política de Ação social do Município, no

âmbito de sua competência;

11. Promover o levantamento dos problemas sociais do município, objetivando

resolve-los da forma mais racional possível;

• 111. Promover os serviços de assistência funerária a pessoa necessitadas;

IV. Providenciar o encaminhamento de pessoas para outro centro, quando a

medicina local não estiver em condições de combater a doença, proporcionando-lhes recursos

e orientações;
V. Promover o levantamento de problemas habitacionais do município,objetivando

fornecer elementos a administração para o desenvolvimento de programas habitacionais

• populares;
VI. Articular-se com órgão competentes a fim de carrear recursos para programas

•

•

de habitação;

VII. Fiscalizar a aplicação de recursos provenientes de convênios dirigidos à

assistência social;

VIII. Desenvolver programas de atendimento e assistência aos menores

abandonados e pessoas carentes de recursos financeiros;

IX. Promover o levantamento de recursos junto a comunidade que possam ser

utilizados no socorro e assistência aos necessitados;

X. Fornecer passagens, dentro das disponibilidades financeiras, a pessoas

carentes para se deslocarem dentro ou fora do Municipio;
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XI. Opinar sobre pedidos de subvenções e auxílios a entidades assistenciais e

fiscalizar a suas aplicação, quando concedidos;

XII. Promover a realização de convênios de assistência social com as entidades

congêneres, federais e estaduais;

XIII. Promover o bloqueio e desbloqueio de cadastros junto aos órgãos

competentes;

XIV. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

• Municipal.

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

• Art. 75. Ao Departamento de Ação Social compete implementar programas que

visem o atendimento à criança e ao adolescente através de projetos de ocupação; estabelecer

medidas de proteção e defesa da criança contra atos de violência por parte da família, da

comunidade ou do Estado, comprometendo-se com prestação de apoio técnico e financeiros à
• entidades, grupos ou movimentos comunitários em propostas que se conduzam com a

diretrizes do departamento.

Art. 76. Ao Diretor do Departamento de Ação Social compete:

•

I. Articular e implementar as políticas sociais de habitação popular educação,

• cultura, assistência social, trabalho, renda,esporte,lazer e promoção da cidadania, de forma

integrada, intersetorial e regionalizada, visando à redução das desigualdades regionais e

sociais;

11. Implantação de programas e projetos assistenciais e de saúde envolvendo a

terceira idade;

111. Elaborar relatórios referentes aos cronogramas de transferência de recursos

financeiros consignados a cada programa acompanhando sua aplicação e restação de contas;

IV. Definir programas, projetos e atividades relacionadas com serviços de natureza

comunitária voltados para a criança e para o adolescente;

V. Implantação de programas e projetos assistenciais e de saúde envolvendo a

infância e adolescência, articulação e integração com outros órgãos municipais, demais níveis
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de governo e entidades de iniciativa privada para o desenvolvimento de programas conjuntos

inerentes às suas atribuições;

VI. Desenvolver outras atividades correlatas a sua função e/ou determinadas pelo

Secretário de Ação Social.

DA DIVISÃO DE SERViÇOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Art. 77. A Divisão de Serviços e Assuntos Comunitários compete:

VII. Articular e programar as políticas sociais de habitação popular educação,

cultura, assistência social, trabalho, renda, esporte,lazer e promoção da cidadania, de forma

integrada, intersetorial e regionalizada, visando à redução das desigualdades regionais e

sociais;

•

•
•

VIII. Encaminhar as pessoas para outra os centros,quando a medicina local não

estiver em condições de combater a doença, proporcionando-lhe recursos e orientações;

IX. Efetuar o levantamento dos problemas sócias do município, objetivando

resolvê-los da forma mais racional possivel;

X. Efetuar o levantamento dos problemas habitacionais do município, objetivando

fornecer elementos a administração para o desenvolvimento de programas habitacionais

populares;

XI. Executar programas de atendimento e assistência aos menores abandonados,

idosos e pessoas carentes de recursos financeiros;

XII. Implantar e manter atualizado banco de dados e cadastrar famílias para a

inclusão nos programas sociais desenvolvimento pelo Município;

XIII. Acompanhar e emitir relatórios referentes aos cronogramas de transferência de

recursos financeiros consignados a cada programa;

XIV. Promover o encaminhar e fornecimento de dados às comissões municipais de

avaliação para inclusão de familia nos programas;

XV. Outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pela Secretaria de

Ação Social.

•
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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•

•

Art. 78. À Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente compete

incrementar por todos os meios ao alcance da municipalidade as atividades agrícolas e pastoris

no município, seja através da distribuição de adubos, mudas, sementes, calcário, seja pela

cessão de reprodutores ou de providencias cabíveis para a prática de inseminação artificial,

com recursos próprios ou em colaboração com outros órgãos públicos ou privados; da difusão

das modernas técnicas agrícolas e pastoris; da cessão por empréstimos remunerados pelo

preço de custo dos serviços, tratores e outros implementos agricolas aos agricultores,

lavradores e criadores do municipio; praticar todas as demais atividades relacionadas com o

aumento da produção e da produtividade agropecuária;

Art. 79. Ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente compete:

I. Assessorar o Prefeito na formulação da política de desenvolvimento

agropecuário do Município, no âmbito de sua competência;

11. Coordenar as atividades agropecuárias exercidas pelo Município com as

• desenvolvidas pelos órgãos federais e estaduais;

111. Promover a realização de levantamentos e pesquisas a respeito das.

necessidades dos criadores, lavradores e agricultores do Municipio;

IV. Promover campanhas de esclarecimentos e orientações agropecuárias;

V. Promover a obtenção junto a órgãos federais e estaduais, seja por doação,

permuta ou compra de mudas, sementes e reprodutores de raça para o atendimento dos

• interessados;

VI. Promover a divulgação das técnicas modernas, agrícolas e pastoris, visando o

aumento da produção e produtividade no município;

• VII. Propor a realização de feiras e exposições bem como a amostra de produtos

agropecuários no município;

VIII. Promover a elaboração e fiscalização da utilização de máquinas e implementos

agrícola por particulares;

IX. Promover a construção de abastecedouros comunitários;

X. Instituir concursos de produtividade;

XI. Implantar programas de hortas comunitárias;
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XII. Promover ações no sentido de manter o equilíbrio ecológico, através da

preservação dos recursos vegetais e animais nativos;

XIII. Promover assistência no combate a erosão rural, com implantação de micro-

bacias em todo o Município;

XIV. Promover ações visando incentivar a diversificação da agricultura;

XV. Incentivar a implantação de granjas de avicultura, suinocultura, hortaliças,

piscicultura;

XVI. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal.

DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Art. 80. É Competência do Departamento de Agricultura cabe a definição das

atividades de preservação de fundos de vale, planejamento operacional da política de

preservação e proteção ambiental do Município; planejamento operacional e a execução da. .

• política municipal de abastecimento, orientando e disciplinando a distribuição de gêneros

alímentícios de primeira necessidade; administração de feiras Iívres e de feiras de produtos de

época; fomento das atividades de produção rural da região agrícola do município de Diamante

D'oeste, através de acordos com demais Municípios e órgãos afins, articulações com os

demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada nas programações inerentes às

suas atribuições,priorizando o atendimento à população carente, além de outras atividades que

• forem correlatas.

I
I
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Art. 81. Ao Diretor do Departamento de Agricultura compete:

I. Promover a formulação da política de desenvolvimento agropecuário do
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11. Implementar a realização de orientações agropecuárias e levantamentos e
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produtos agropecuários no Município;

•

•
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V. Fiscalizar a utilização de máquinas e implementos agrícola por particulares;

VI. Implantar concursos de produtividade;

VII. Incentivar a implantação de programas de hortas comunitárias;

VIII. Auxiliar na promoção de ações no sentido de manter o equilíbrio ecológico,

através da preservação dos recursos vegetais e animais nativos;

IX. Promover assistência no combate à erosão rural, com a implantação de micro-

bacias em todo o Município;

X. Implementar ações visando incentivar a diversificação da agricultura;

XI. Promover a implantação de granjas de avicultura, suinocultura, hortaliças,

piscicultura;

XII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de Agricultura.

DA DIVISÃO DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

• Art. 82. Ao Chefe da Divisão de Assessoria e Assistência Técnica compete:

I. Assessorar o Secretário de Agricultura e Chefe de Divisão de Agricultura na

implantação dos programas dirigidos aos agricultores visando o incremento da agricultura;

11. Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência

relacionados com a agricultura e pecuária e a saúde pública, para favorecer a sanidade e a

produtividade do rebanho;

• 111. Repassar aos agricultores as novas tecnologias de cultivo, através de reuniões

e técnicas de campo;

IV. Cadastrar as produtividades rurais e manter atualizado o cadastro;

• V. Auxiliar na elaboração de projetos comunitários para aquisição de

equipamentos para a melhoria da produtividade e projetos individuais para a aquisição de

esterqueira, proteção de fontes e outros;

VI. Auxiliar na elaboração de programas e supervisionar o combate a parasitas e

outras pragas;

VII. Planejar reuniões para orientar os agricultores quanto ao manejo e

conservação do solo e uso adequado dos defensivos;

• 65
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO. 597 - FONE/FAX: (0""45) 3272.1141 - CEP: 85.896.000 - DIAMANTE D'OESTE

., .
~'i

I
I



•

•

•

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE .
CNPJ 77.817.476/0001-44

Promover ações de estímulo à produção agropecuária, através de apoio

técnico, administrativo e financeiro, em articulação com órgãos dos governos Federal e

Estadual;

IX. Promover a divulgação pelos meios adequados das modernas técnicas

pastoris, visando o aumento da produção e a melhoria da qualidade do rebanho e auxiliar em

suas execuções, dentre elas a inseminação artificial;

X. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal ou o Secretário de Agricultura.

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Art. 83. O Departamento Municipal de Meio Ambiente é o órgão Chefe de

assessorar o Prefeito municipal nos assuntos ligados ao manejo e conservação de recursos

naturais, conservação e limpeza urbana e rural, acompanhando a realização dos planos e

programas visando a formulação de política municipal de proteção ambiental, difundir a

• tecnologia de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações de preservação

da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, cabendo também a manutenção e

preservação de fundos de vale, a execução de atividades de preservação e proteção ambiental

do Municipio; desenvolvimento de pesquisas referentes à fauna e flora; levantamento e

cadastramento das áreas verdes; fiscalização das reservas naturais urbanas; combate

permanente à poluição ambiental; administração e construção de parques.• Art. 84. Ao Diretor Municipal de Meio Ambiente compete:

• I. Assessor o Prefeito na formulação da política de desenvolvimento urbano

ambiental, no âmbito de sua competência;

11. Promover ações no sentido de manter o equilíbrio ecológico, através de

preservação dos recursos vegetais e animais nativos;

111. Preservar e restaurar recursos ambientais com vistas a sua utilização racional

e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propicio

para a vida;
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IV. Determinar quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas

e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou provados, requisitando aos

órgãos estaduais, federais e municipais bem como com as entidades privadas, as informações

indispensáveis ao exame do material e técnicas na área de meio ambiente;

V. Promover e colaborar na execução de programas de proteção da fauna e flora

e dos recursos naturais indispensáveis a sobrevivência humana;

VI. Fornecer subsídios técnicos e esclarecimentos relativos defesa do meio

ambiente;

VII. Providenciar ações de controle de deterioração e contaminação ambiental de

áreas urbanas, que comprometam a salubridade das moradias e vias públicas, devido a falta

• de esgotos para distanciamento das residências;

VIII. Promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões relativos a

preservação ambiental, em especial dos recursos hídricos que assegurem o bem estar da

população e o seu desenvolvimento econômico e social;

IX. Difundir meios para estimular o reflorestamento e a proteção florestal;

• X. Preservar as reservas biológicas em defesa do meio ambiente em articulação

com órgãos específicos;

XI. Coordenar a conservação de bosques, hortos, praças, parques e jardins do

Município;

XII. Analisar e tomar as providências necessárias sobre toda e qualquer

reclamação do público sobre a execução dos serviços de competência da Secretaria de Meio

• Ambiente do Município de Diamante D'oeste;

XIII. Elaborar projetos na formulação da politica de desenvolvimento urbano e

ambiental no âmbito de sua competência;

• XIV. Promover o processo de planejamento integrado de desenvolvimento do

Município, através do plano diretor municipal;

XV. Elaborar projetos que promova meios para a implantação e ampliação da rede

de esgoto sanitário do Município;

XVI. Desenvolver ações no sentido de manter o equilíbrio ecológico, através de

preservação dos recursos naturais do meio ambiente;

XVII. Planejar e fiscalizar o uso dos recursos ambientais do Município;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

XVIII. Promover a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas

preservadas pelo patrimônio público;

XIX. Promover o controle e zoneamento das atividades em potencial ou

efetivamente poluídas;

XX. Elaborar projetos conjunto com a Secretaria Municipal de Educação para

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, objetivando a capacitação da

comunidade na defesa do meio ambiente;

• XXI. Executar as ações de controle de deterioração e contaminação ambiental de

áreas urbanas, que comprometam a salubridade das moradias e vias públicas, devido a falta

de esgotos para distanciamento das águas residenciais;

• XXII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo

Secretário de MeioAmbiente e/ou Prefeito Municipal.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

• Art. 85. À Secretaria Municipal de Indústria e Comércio compete exercer a

programação, organização, orientação,supervisão,controle e coordenação das atividades

relativas a promoção econômica e as providência objetivando a atração, a localização, a

manutenção e o desenvolvimento das iniciativas industriais e comerciais no sentido econômico

do Município.

• Art. 86. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio compõe-se dos seguintes

Departamentos e Divisões, imediatamente subordinadas ao respectivo titular:

• Art. 87. Ao Secretário Municipal de Indústria e Comércio compete:

I. Assessorar o Prefeito na formulação da politica de desenvolvimento industrial e

comercial do Município, no âmbito de sua competência;

11. Promover programas de divulgação de oportunidades internas, a fim de

aumentar o desenvolvimento industrial, incentivando as iniciativas referentes às indústrias

caseiras;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

111. Estimular a criação de cooperativas agropecuárias, fornecendo elementos

necessários à sua implantação;
IV. Promover a implantação de cursos em conjunto com órgãos profissionalizantes

instalados no Município ou região, visando a preparação de mão-de-obra especializada;
V. Programar, organizar, orientar, supervisionar, controlar e coordenar as

atividades relativas à promoção econômica e as providências necessárias das iniciativas

industriais e comerciais no sentido econômico do Município;
VI. Organizar um sistema de informações básicas sobre as condições de

potencialidade de evolução da economia do município, possibilitando aos investidores uma

visão ampla das repercussões e resultados de suas atividades;
• VII. Prestar assistência técnica ao comercio e à industria, divulgando e orientando

sobre as formas de financiamentos, promovendo medidas facilitadoras à execução de

programas e projetos específicos de desenvolvimento;
VIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito

Municipal.

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA DE COMÉRCIO:

Art. 88. O Departamento de Indústria e Comércio cabe a administração de feiras

livres e de feiras de produtos de época; participação em atividades de orientação de defesa do

consumidor; através de acordos com demais Municípios e órgãos afins, articulações com os

• demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada nas programações inerentes às

suas atribuições.

Art. 89. Compete ao Departamento de Indústria e Comércio as seguintes

atribuições:

I. Manter atualizado o cadastro dos estabelecimentos comerciais, industriais, e

prestação de serviços do município;

11. Fornecer alvarás para a localização e o funcionamento de empresas;

111. Desburocratizar e agilizar a tramitação de processos relativos ao

•
cadastramento e ao licenciamento de atividades;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE.
CNPJ 77.817.476/0001-44

IV. Promover ações integradas com órgãos afins, objetivando a captação de

recursos financeiros para o desenvolvimento de programas e projetos de fomento de atividades

econômicas;

V. Manter serviços de orientação, informação e de assistência aos interessados

na implantação de atividades econômicas do Município;

VI. Manter serviços de orientação, informação e de assistência aos interessados

na implantação, de atividades econômicas, entre outras.

DA DIVISÃO DE SERViÇOS E COMÉRCIO• Art. 90. A Divisão de Serviços e Comércio compete o desenvolvimento de

políticas de desenvolvimento e participação em atividades de orientação na defesa do

consumidor; através de acordos com demais Municípios e órgãos afins, articulações com os

demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada nas programações inerentes às

• suas atribuições.

Art. 91. Ao Chefe da Divisão de Serviços e Comércio compete:

I. Promover ver a formulação da política de desenvolvimento comercial do

Município no âmbito de sua competência;

• 11. Implementar programas de divulgação de oportunidades internas, a fim de

aumentar o desenvolvimento comercial e de serviços;

111. Estimular a criação de cooperativas agropecuàrias, fornecendo elementos

• necessàrios à sua implantação;

IV. Promover a implantação de cursos em conjunto com órgãos profissionalizantes

instalados no Município ou região, visando a preparação de mão-de-obra especializada que

atendam a todas as atividades comerciais;

V. Implementar programas que visem organizar, orientar, supervisionar, controlar

e coordenar as atividades relativas à promoção comercial e de serviços do Município

demonstrando seu potencial e incentivos;

• ~

1
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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE O' OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

VI. Implementar sistema de informações básicas sobre as condições de

potencialidade de evolução da economia do município, possibilitando aos investidores uma.

visão ampla das repercussões e resultados de suas atividades;

VII. Determinar auxílio e assistência técnica ao setor comercial, divulgando e

orientando sobre as formas de financiamentos, promovendo medidas facilitadoras à execução

de programas e projetos específicos de desenvolvimento;

VIII. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo
""'w Secretário de Indústria e Comércio.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Art. 92. A Secretaria Municipal da Mulher tem como função primordial dar o

reconhecendo e a igualdade de oportunidades entre os sexos constitui-se num dos

pressupostos básicos da democracia, a implementação dessa política é um desafio, uma

prioridade e um compromisso da administração pública municipal no atendimento social,

jurídico e psicológico à mulher vítima de violência, discriminação e preconceito com a

promoção e defesa dos direitos humanos das mulheres e incorporação da perspectiva de

gênero nas políticas públícas municipais_

Art. 93. A Secretária Municipal da Mulher tem por finalidade:

• I. Promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a

avaliação dos resultados alcançados no ano anterior;

11. Planejar, coordenar e executar políticas públicas de promoção e proteção à

=. mulher;

111. Elaborar e implementar campanhas educativas de prevenção e combate e à
discríminação e de qualquer forma de violação dos direitos de trabalho da mulher;

IV. Desenvolver atividades que tenham como finalidade a inserção e promoção da

mulher no mercado de trabalho;

V. Realizar e participar de projetos e campanhas de combate à violência contra a

mulher; ~..
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CNPJ 77.817.476/0001-44

V. Elaborar e divulgar, por meios diversos, material sobre a situação econômica,

social, política e cultural da Mulher, seus direitos e garantias, assim como difundir textos de

natureza educativa e denunciar prática, atos ou meios que, direta ou indiretamente, incentivem

ou revelem a discriminação da Mulher ou, ainda, restrinjam seu papel social;

VI. Desenvolver ações de prevenção e combate a todas as formas de violação dos

direitos e de discriminação das Mulheres, com ênfase nos programas e projetos de atenção à

Mulher em situação de violência;

• VII. Estabelecer, com as secretarias afins, programas de formação e treinamento

dos servidores públicos municipais, visando suprimir discriminações, em razão do sexo, nas

relações entre esses profissionais e entre eles e o público;

• VIII. Propor e acompanhar programas ou serviços que, no âmbito da Adminis~ração

Direta e Indireta, se destinem ao atendimento à Mulher, sugerindo medidas de aperfeiçoamento

e colhendo dados para fins estatísticos;

IX. Elaborar e executar projetos ou programas concernentes às condições da

Mulher que, por sua temática ou caráter inovador, não possam, de imediato, ser incorporados

• por outras Secretarias;

X. Propor a celebração de convênios nas áreas que dizem respeito a políticas

especificas de interesse das Mulheres, acompanhando-os até o fim;

XI. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

•

• DIVISÃO DE APOIO,

ATENDIMENTO A MULHER:

ASSESSORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E

• Art. 97. A Divisão de Assessoria Técnica Administrativa e Atendimento a Mulher,

atenderá mulheres vítimas de violência, orientando-as e prestando atendimento social, jurídico

e psicológico, tendo como pilar de toda a rede de atendimento e encaminhamento das

mulheres atendidas para os outros setores da rede e promoverá a reflexão sobre relações de

gênero para mulheres com enfoque no empoderamento e favorecimento a participação das

mulheres em grupos, visando a recuperação e/ou elevação de sua auto-estima e o

reconhecimento do exercício de seus direítos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

Art. 98. Atender as mulheres que se encontram em situação de risco de morte

(aquelas que sofreram ameaças por seus parceiros), mulheres cuja estrutura familiar esteja

comprometida, mulheres com estrutura fisica e psicológica abalada por violência cometida por

determinado agressor são as beneficiárias diretas desse serviço de acolhimento.

Art. 99. Defender as mulheres e proporcionar oportunidades melhorias de vida às

mulheres de baixa renda atendimento juridico de forma gratuita, oferecendo acesso ao

exercicio de seus direitos, através de um serviço especializado que as atenda com

exclusividade e rapidez, garantindo a resolução dos problemas e agilizando os

encaminhamentos. Pedidos de pensão alimentícia, separação consensualllitigíosa, partilha de

• bens e guarda de filhos são os principais serviços oferecidos pela Defensoria Pública para as

Mulheres.

Art. 100. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrárias.

•
•

•

GABINETE DA PREFEITA

DIAMANTE D'OESTE, 08 DE NOVEMBRO DE 2011 .
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ORGANOGRAMA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - DA LEI N°. 36/2011

•

•

•
•

•

DIVISÃO DE COLABORAÇÃO
INTERGORNAMENT AL

~çr~~~li!fmrll~~~)

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇOS

FONE/FAX: ( 45) 3272-114

DEPARTAMENTO DE
CONTROLADORIA INTERNA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
E TESOURARIA



•
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

•

•
•

•
•

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
E RECURSOS HUMANOS

fªtRETORa/S~'ltprrO)

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
L1CITAÇÔES E COMPRAS

(~&r:;FE.D!=ºtlÍ{$Ap )

t
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

E RELAÇÔES PÚBLICAS

rf1I~FTOBjQff,f(!}'R'lÔ)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

(DIRETOR DEOPTO)

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

(â;l;lE,J;E;.PlEéDJlÍtgQ)
)

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

(Q&r:;ff!= D!=p~Vi$~J»

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E
OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS

(QHr:;FEDED/V!$APJ

•
I
t

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 597 - FONE/FAX: ( x45) 3272-1141 - CEP: 85.896-000 - DIAMANTE D'OESTE



..

• OESTE

••

•

•

DIVISÃO DE ENSINO
FUNDAMENTAL

(CHEFE DE DIVISÃO)

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

(CHEFE Df DIVISÃ())

DIVISÃO DE SUPRIMENTO E
MERENDA ESCOLAR

_~ _,:;"\1.>;'

(CHEFE DE DIVIS~r::J)

DIVISÃO DE CULTURA E
EVENTOS

(CHEFE DE PNlsÃ(;j)

DIVISÃO DE DESPORTOS

(CHEFE DE DIVISÃ())

DIVISÃO DE ENGENHARIA

(CHEFE DE DIVISÃQ)

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
TÉCNICO

(CHEFE DE DIVISÃO)

.

DIVISÃO DE SERViÇOS
URBANOS E URBANISMO

(CHEFE DE DIVISÃO)

DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO
E RODOVIÁRIO

RETARIA MUNIIP
pE AÇÃO SOCIA

l4{£CRETAF?fO MUNJCfPAW
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
CNP 77.817.476/0

•

•

•

DIVISÃO DE lAZER

(éfJi~€EDEPIV!$.4D)

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

({)IB~JORDEDPTO)

DIVISÃO DE SERViÇOS E
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

(êBÉFi3{DEDIVIS;4Dl->_"_,,_,_,_,_~,, .."," ... -- __ , ." ,'.\0"'.,,' J~

DEPARTAMENTO DE
VIGilÂNCIA SANITÁRIA

(P'BltrOR.pE.iDtttO)

DEPARTAMENTO DE AÇÃO
SOCIAL

(DJR.r:T081JÇ.DPTO)

DIVISÃO DE SERViÇOS E
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

{êBÉ7!Ê'#D1iJifjfflisi'Eb..~.'.i1t,: ,""" "",;"'__.';, ,."_",>,,,,,,,,", .'-." ,,(,'1, 'J

DEPARTAMENTO DE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(OIBJi1J)J5..~tJE'DPt(j)

DIVISÃO DE SERViÇOS E
COMÉRCIO

(({!"l~Ij~[flg,Pf"/sl~.ºJ

•
1
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CNPJ 77.817.476/000

•

DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E
CONTROLE DE DOENÇAS

~~fJig~~º~,p~f£àl,º)

DEPARTAMENTO DA MULHER

;.tfE'i!'R'D"âlJ~'PJ'.b. 'iíLJR;I:Il ~s....~

•

•

DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA

!/lJlfft. .j:jJn"âtiFlJlfi,fJ~ l;;:;g!.J.~ s~.~

DIVISÃO DE ASSESSORIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DIVISÃO AGRICULTURA

DIVISÃO DE APOIO,
ASSESSORIA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA E

ATENDIMENTO A MULHER

tºilE'€~JlSi!Jlll~c[j)

•
EXO 11- DA EI N°. 36/20
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CARGO N°. DE VAGAS NIVEL

•
•

•

•
•

CHEFE DE GABINETE

SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E

DESPORTOS

SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ASSESSOR JURIDICO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADO ORlA

INTERNA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E

SERViÇOS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS

HUMANOS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IMPRENSA E

RELAÇÕES PÚBLICAS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇAO E OBRAS E

SERViÇOS PÚBLICOS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E RODOVIARIO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA MULHER

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CHEFE DA DIVISA0 DE IDENTIFICAÇAO

CHEFE DA DIVISA0 DE JUNTA MILITAR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CC1

SUBSIDIO

SUBSIDIO

SUBSIDIO

SUBSIDIO

SUBSIDIO

SUBSIDIO

SUBSIDIO

SUBSIDIO

SUBSIDIO

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC3

CC3

CC3

CC3

CC3

CC3

CC3
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CC3

CC3

CC3

CC3

CC6

CC3

CC 3.

CC3

CC3

CC4

CC5

CC3

CC3

CC5

CC5

CC5

CC5

CC5

CC5

CC4

CC3

CC6

SALARIO

MíNIMO

NACIONAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

1

1

1

1

GABINETE DA PREFEITA DIA

CHEFE DA DIVISÃO DE JUNTA MILITAR

CHEFE DA DIVISA0 DE DETRAN

CHEFE DA DIVISA0 DE TIBUTAÇAO

CHEFE DA DIVISA0 DE PATRIMONIO, L1CITAÇOES E

COMPRAS

CHEFE DA DIVISA0 DE FISCALlZAÇAO

CHEFE DA DIVISA0 DE CONTABILIDADE

CHEFE DA DIVISA0 DE ENSINO FUNDAMENTAL

CHEFE DA DIVISA0 DE ENGENHARIA

CHEFE DA DIVISA0 DE EDUCAÇAO INFANTIL

CHEFE DA DIVISA0 DE PLANEJAMENTO TECNICO

CHEFE DA DIVISA0 DE SUPRIMENTO E MERENDA ESCOLAR

HEFE DA DIVISA0 DE CULTURA E EVENTOS

CHEFE DA DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS E URBANISMO

CHEFE DA DIVISA0 DE DESPORTOS

CHEFE DA DIVISA0 DE LAZER

CHEFE DA DIVISA0 DE SERViÇOS E AÇOES BASICAS DE

SAÚDE

CHEFE DA DIVISA0 DE SERViÇOS E ASSUNTOS

COMUNITÁRIOS

CHEFE DA DIVISA0 DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE

DOENÇAS

CHEFE DA DIVISA0 DE SERViÇOS E COMERCIO

CHEFE DA DIVISA0 DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA

ÉCNICA

CHEFE DA DIVISA0 DE AGRICULTURA

CHEFE DA DIVISA0 DE APOIO, ASSESSORIA TECNICA

ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO A MULHER

CONSELHEIRO TUTELAR
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•

•

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

ANEXO 111- DA LEI N°. 36/2011

NIVEL VALOR R$

CC 1 2.100,00

CC2 2.000,00

CC 3 1.850,00

CC4 1.200,00

CC5 1.100,00

CC 6 900,00

GABINETE DA PREFEITA

DIAMANTE D'OESTE, 08 E NOVEM RO DE 2011.
\
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