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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL NO O21 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 ‑ GP

DISP6E SOBRE A REFORMA DA HSTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUN⊥CiplO DE DOM

ELISEU, REVOGAM EM SEU INTEIRO TEOR AS
LEIS MUNICIPAIS NO

444/2017, NO

446/2017 H NO

448/2017, H DÅ ouTRAS PROViD宜NCRAS.

O PREFEITO DO MUNICIpIO DE DOM ELISEU, GERSILON SILVA DA
GAMA, nO uSO de suas atribui?6es legais conferidas pela Constitui辞O Federal e pela Carta
Municipal, SanCiona a seguinte Lei‥

CAPITULO I

、生

DOS o取を漁OS DO POI)ER EXECUTrVO, ESTRUTURAS INTERNAS E
ATR皿UIC6E S

Art. 1O. As Secretarias Municipais constituem 6rg急os da Administrap肴o Direta do Poder

Executivo possuindo as atribui96es estal)elecidas nesta lei.
Art. 2O. A es血山ra intema geral dos 6rgfbs municipais da Administra鈎o Direta 6 constituida

por unidades administrativas hierarquizadas em niveis de competencia e de atribui96es na forma

a seguir estabelecida:
I ‑ Ger6ncias ‑ agregam e implementam as atividades inerentes a campos funcionais espec綿cos

das atribui96es de um 6rgao municipal promovendo a gestあglobal e integrada das a96es
desenvoIvidas por seus n心cleos;

II ‑ Ndeleos ‑ tendo por atribui9訊o o controle, Planejamento e acompanhamento da execu辞O dos

trabalhos na respectiva Secretaria, OutraS atividades de natureza administrativa e podendo
elaborar estudos, PeSqulSaS e PrQjetos complementares ao campo funcional da Pasta.
Art. 3O. Fican criados os seguintes 6rgfbs da administra辞o direta do Municipio de Dom Eliseu:

I. Gabinete do Prefeito;
II.

Gabinete do Vice‑Prefeito;

Ⅲ. Procuradoria Geral do Municipio;

rV. Controladoria Geral do Municipio;
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V. Secretaria Municipal de Fazenda;
VI. Secretaria Municipal de Administra確o;

ViI. Secretaria Municipal de Assistencia Social;
VⅢ. Secretaria Municipal de Educa商O, Cu血ra, Esporte e Lazer
賞X. Secretaria Municipal de Sa心de;

X. Secretaria Municipal de Infraestrutura;
XI. Secretaria Municipal de Agricu血ra, Pecu誼a e Abastecimento;

XII. Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
XIⅡ. Secretaria Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico, Mnera9肴O, Industria, Comercio e

Tu正smo;

XIV. Secretaria Municipal de Rela96es Institucionais;

XV. Secretaria Municipal de PlanQjamento e PrQjetos;
XVI. Ag6ncia Distrital.

CAP壬TULO II

曲曲S甘螺U冒URA DOS
Art. 4O. Ao Gabinete do Prefeito, 6rgao superior da Administra亨為O Pfrolica Municipal, COmPete:

I.

Prestar assist台ncia ao Chefe do Poder Executivo em suas rela亨6es politicas e administrativas;

Ⅱ●

Coordenar a agenda de atividades do Chefe do Poder Executivo;

IH. Preparar e expedir atos de comunlCaCaO;
IV. Divulgar atividades intemas e extemas da prefeitura;
V.

Promover o atendimento de autoridades e p心blico em geral;

VI. DesenvoIver atividades de imprensa.
VⅡ. Zelar pela imagem da Administracao Municipal;
VⅢ. Atualizar o infomativo municipal;

IX. Infomar os veiculos de grande circula?fo bem como a imprensa local sobre as obras e
atividades desenvoIvidas pela a Administra9奮O Iocal;

Ⅹ. Compilar e encaminhar aos veiculos de comunica鋳O, mat6rias versando sobre a

administra単o municipal previamente analisada pelo Chefe de Gabinete;
Par各gra重b dnico: Integram a estrutura do Gal)inete do Prefeito:
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I.

Chefe de Gabinete;

II. Assessor de Gal)inete
Ⅲ. Secret細a;

IV. Assessoria Especial;
V. AssessoriaEspecial I;

VI. Assessoria Especial II;
VⅡ. Assessoria Especial IⅡ;

Art・ 5O. Compete ao Chefe de Gabinete do Prefeito:

I.

Organizar a agenda de atividades e programas oficiais do Prefeito;

Ⅱ・ Representar o prefeito em caso de impossibilidade do mesmo se fazer presente em atos
O繍ciais;

Ⅲ. Promover e coordenar o relacionamento do prefeito com os munlCIPeS e SOCiedade em geral;
IV. Transmitir aos Secret各rios e dirigentes de igual nivel hierarquico as ordens do Prefeito;

V. Promover a prepara9肴O e a eXPedi9気O de circulares, instru96es e recomenda96es emanadas

do Executivo,
VI. Zelar pela imagem da Administra確O Municipal;
ViI. Informar os veiculos de grande circula辞O bem como a imprensa local sobre as obras e

atividades desenvoIvidas pela a Administra辞O Iocal;
VⅡI. Assessorar o Prefeito, naS medidas normativas e providenciar o que for necessario para

incrementar o notici誼o do Municipio;
IX. Difundir o Municipio

Visando o seu desenvoIvimento

atraV6s de demonstrativos de suas

POtenCialidades, 1evando em considera9肴O O COr申vnto de seus componentes socl紬S, eCOn6micos,

Culturais, educacionais e politicos;
X・ Cumpnr as normas legais sobre a publicidade de atos do Poder Executivo Municipal, em
especial o estabelecido no §lO do artigo 37 da Constitui亨aO Federal;
XI・ Receber e registrar as queixas e reclama96es∴aPreSentadas contra os serv19OS da

Administra確O Municipal, enCaminhando‑aS aO Prefeito para as providencias cabiveis;

XⅡ・ Acompanhar nas repa函6es mumCIPalS, O andamento das provid6ncias determinadas pelo

Prefeito;
XⅢ・ Coordenar a realiza9肴O de entrevistas e congeneres atrav6s dos meios pr6prios;
XrV・ RecepcIOnar rePreSenta96es oficiais e programar solenidades e atos necess誼os para tanto;
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XV. Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

Art. 60. Ao Gabinete do Vice‑Prefeito, COmPete, dentro das prerrogativas do vice‑Prefeito, O
desempenho das atividades previstas no artigo anterior, bem como as seguintes compet合ncias:

I・ Programar as atividades a serem realizadas no Gabinete do Vice‑Prefeito ou sob sua
SupeⅣis肴o;
Ⅱ・ Organizar a agenda do Vice‑Prefeito no que conceme a atividades, audiencias

programas, dos quais deva participar, SOlicitando, quando for o caso

entreVistas e

a COIoca9fro da Assessoria de

Imprensa;
ⅡI. Adotar as providencias necess誼as pelo Vice‑Prefeito quanto a organiza9aO de reuni6es a

serem realizadas no Gabinete ou fora dele;
IV. Promover o atendimento de pessoas que procuran o Vice‑Prefeito, enCaminhando‑aS a
autoridade competente, Orientando‑aS na SOlu9あdos assuntos que desQjam tratar ou marcando

audiencia, Se for o caso;

V. Providenciar a organlZaCaO e a boa representa9fo dos ambientes de espera e atendimento

afetos ao Gal)inete do Vice‑Prefeito;
VI. Manter a organiza9為O de arquivo de documentos e pap6is relativos a assuntos pessoais ou

Politicos e que, POr Sua natureZa, devem ser guardados com reserva e sigilo;
VⅡ. Coordenar a rela辞O e a PrePara辞0 da correspond6ncia particular e das cartas e telegramas

expedidos pelo Gabinete do Vice‑Prefeito;
VⅡI. Executar ou億as atribui96es afins.

Par盃grafo dnico. Integram a estrutura do Gabinete do Vice‑Prefeito:

I.
II.

AssessoriaEspecial;
Secretaria.

Art. 7O. Sfo atribui96es da Proouradoria Geral do Municipio‥

I・

Representa9為Ojudicial e extr匂udicial do Municipio;

Ⅱ. Defesa dos interesses do Municipiojunto aos Org肴os de Controle e Tribunais de Contas;
Ⅲ・ Assessoria e consultoria em materia de alta indaga鐘O do Chefe do Poder Executivo;
IV. Unifica9気O da jurisprudencia administrativa;

V. Controle de constitucionalidade das leis munlClpalS.
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Par細ra書b心nico. Integram a estrutura da Procuradoria Geral do Municipio:

I.
II.

ProcuradorGeral;
Sub Procuradorias;

IⅡ. Secret各ria.

Art. 8O. Com auxilio dos demais procuradores, COmPete aO Procurador Geral do Municipio:

I.

Gerenciar a Procuradoria Geral do Municipio, tantO aS atividades juridicas como

admini strativas;
Ⅱ. Supervisionar as atuac6es vinculadas a Procuradoria Geral;

IⅡ. Auxiliar os dirigentes munlCIPalS em quest5es juridicas;

IV. Emitir parecer em processos administrativos;
V. Elaborar minutas de conv台nios, COntratOS e OutraS Pe9aS administrativas, de atribui辞o da

esfera juridica;

VI. Elaborar e emitir parecer sobre minutas de prQjetos de leis;
VII.唖nutar atos administrativos normativos;
VⅢ. Atuar ativa ou passivamente em quest6es no interesse do Municipio;
IX. A analise e a orienta確O juridica relativa a procedimentos licitat6rios;

X. Auxiliar a analise juridica e de legalidade da atua確O das Secretarias, Gerencias, Nfroleos,

Assessorias e seus responsavelS;
XI. A representa辞o de defesa e o acompanhamento, judicial e extrajudicial, do contencioso e
do voluntario, Onde os 6rgaos da Administra9為O Municipal sQiam: r6u, autOr Ou meSmO

litisconsorte (defesas, audiencias, reCurSOS), dos direitos e interesses do Municipio, em qualquer
foro. instancia ou tribunal.

Art. 90. Compete aos Subprocuradores, CumPrir solicita96es e instru96es superiores, bem como

executar com presteza as tarefas que lhes forem designadas pelo Procurador Geral, SemPre Visando
O desenvoIvimento e aperfei9OamentO da Administra確o Ptolica.

Art・ 10・ Ajomada de trabalho dos procuradores 6 aquela definida pela Lei Federal nO 8.906/1994.

Art・ 11. O Procurador Geral do Municipio e os Subprocuradores, SeraO nOmeados dentre os

advogados de not6rio saber juridico, eSCOlhidos pelo Chefe do Poder Executivo.
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Art. 12. O Municipio poder示ifetivar a contrata9aO de servi9OS t6cnicos profissionais de advocacia,

para fins de auxiliar no cumprimento das atribui96es da procuradoria, em CaSOS que apreSentam
especial complexidade ou de especial relevancia

Art. 13. Sao atribui96es da Controladoria Geral do Minicipio:

I. Fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execu印dos

programas or9amentari os;
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quantO a eficfroia e a 《誼ci6ncia, da gest肴o

or9ament誼a, financeira, Patrimonial e operacional nos 6rg急os e nas entidades da Administracfro

Municipal;
III. Exercer o controle das opera96es de cr6dito, avais e garantias

bem como dos direitos e

haveres munlCIPalS;

IV. Promover o cumprimento das normas legais e tecnicas;
v. subsidiar e orientar a gest奮o p皿ica, a CargO dos Secretdrios, Administradores e

responsiveis pela arrecada印e aplica9aO de recursos pbblicos;
vi. Realizar auditorias especiais言nclusive quanto as aquisi96es de bens m6veis e im6veis
efetivados pela Municipalidade

emitir parecer e responder consultas t6cnicas;

vII. Oferecer treinamentos, Orienta亨6es e infoma亨6es, Visando ao adequado cumprimento das

nomas legais, bem como sua atualiza確O COntinua;
vⅡI. Realizar visitas no ambito das secretarias e organismos diretos e indiretos da Administra辞o

Municipal, COm O Ot)j etivo de constatar o nivel de cumprimento das atividades gerenciais do 6rgao;
IX. Adotar demais procedimentos de controle intemo necessario ao cumprimento de seus
O助etivos.

Par細ralb血ico. Integram a estrutura da Controladoria Geral do Municipio:
I.

Ⅱ.

Controlador Geral;

Secret緬a;

IⅡ. Analistas de Controle Intemo.

Art. 14. Sfb atribui96es do Controlador Geral do Municipio‥

I.

Criar Instru96es normativas, POrtarias e afins necess誼as ao pleno funcionanento e a

execu辞O das atividades do Orgao・
Ⅱ. Analisar e emitir parecer sobre a legalidade dos atos administrativos munlCIPalS;
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ⅡI・ Acompanhar a execu9為O Or9amentaria e financeira;

rV. Emitir parecer sobre a presta9為O de contas e de adiantamentos;
V. Analisar a legalidade e instru9急O dos processos de licitat6rios;

VI・ Acompanhar as metas e execu9為O e PrOgramaS do Govemo Municipal e, auXiliar o Tribunal

de Contas dos Municipios nas infoma96es que, POrventura, Venha a ser solicitada pelo Controle
Extemo;
VⅡ. Analisar e emitir parecer sobre editais, minuta de contratos, COnVenios, termOS aditivos ao

COntratO, reCOnhecimento de divida;
VⅢ・ Verificar o cumprimento do acesso潰nfoma辞O e POrtal da transparencia ptolica;
Ⅸ・ Auditar Secretarias e Fundos Municipais.

Art. 15. Sfb atribuic6es dos Analistas de Controle Intemo二

I. Analisar e elaborar parecer sobre a execu辞o dos prQjetos e atua9fro dos servidores;

Ⅱ・ Visitar 6rg奮os govemamentais com vistas ao bom andamento dos serv19OS P萌licos;

IⅡ. Auxiliar na fiscaliza辞o da lei or9anentdria municipal;
rV. Analisar toda a documenta9aO fiscal proveniente dos 6rg為os da administra9肴O P的lica;

V. Elaborar parecer analitico mensalmente das documenta96es apresentadas por cada 6rgあda

administra9fb pdblica municipal;

Vi. Acompanhar a atua9aO dos Conselhos Municipais;
VⅡ・ Levantar dados junto as secretarias e 6rg肴os do govemo municipal;
VⅢ:・ Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregularidades;
IX. Verificar den血cias, na utiliza9あde recursos pdblicos e, quando for o caso, reCOmendar as

autoridades competentes para que tomem as provid6ncias cabiveis;

Art. 16. Sあatribui96es da Secretaria Municipal de Fazenda:

I. Executar politicas tributarias, fiscais

COntabeis e financeiras do Municipio;

Ⅱ・ Fazer cumpnr as exigencias e orientac6es advindas do controle extemo da administra9aO;

Ⅲ・ Adotar provid6ncias para a∬eCada9為O de recursos financeiros de origem tribut各ria;

rV・ Controlar a capacidade de endividamento do Municipio;
V・ Estruturar as atividades cont細eis no nivel da administra亨着O Pdblica municipal;
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paragrafo bnico. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Fazenda‥

I.
Ⅱ.

Secretario Municipal daFazenda;
Secret鉦ia;

Ⅲ. Tesoureiro;
IV. Diretoria de Tributos, Arrecada辞o e AIvaras;

a) Nfroleo de Arrecada辞O e AIvaras;
b) N庇leo de Atendimento ao Contribuinte e Fiscaliza9肴O Municipal;
Ⅱ工. Diretoria de Contabilidade;

rv. Diretoria de Compras, Contratos e Almoxarifado;
a) Ndcleo de Contratos e Almoxarifado;
V.

Diretor de Licita96es.

Art. 17. Compete ao Secret征o Municipal de Fazenda‥

I. Acompanhar a participa9奮O do municipio, nO que Se refere ds transferchcias voluntarias do

Estado e da Uni為o;

II. Manter relat6rios atualizados do passivo e ativo do Municipio;
IⅡ. Gerir a politica fazend誼a, fiscal e tribut紅ia do Municipio;

IV. Gerir demais atividades correlatas ou determinadas pelo Prefeito Municipal;
v. plan匂vur, Organizar, eStruturar, desenvoIver e fomecer subsidios as atividades de compras,
al)aSteCimento, licita9肴O e COntratOS, nO nivel da administra辞o municipal;

vi. Plang亘organizar, eStrufurar e desenvoIver atividades inerentes das diretorias e gerencias
municipais de Licita96es, ComprasブAlmoxarifado, e OutraS Vinculadas a secretaria;

vⅡ. Criar Portarias e afins necessarias ao pleno funcionamento e a execu9肴O das atividades do

Org肴〇・

Art. 18. Compete a Diretoria de Tributos

Arrecadapao e AIvards:

I. Receber, PrOCeSSar documentos de arrecada9肴O tributos e demais receitas munlCIPalS;
II. Controle dos valores oriundos de pagamentos de tributos, junto a rede banc誼a;

III. Gerir procedimentos de repeti9aO de ind6bito e contratos bancarios;
IV. Exercer o controle da arrecada申y bem como, PrOCeder analise de recolhimento;
v. Emitir relatchos sobre a arrecada辞O financeira, COm reSPeCtivos indicativos;

一五it,示K,bIts。h。。t可弓。ntr。, D。m El,Seu/PA二でE￣p 68,633.C朋‑ Fone: (94) 3335‑2210 1

WWW.domeIiseu.pa.8OV.br

‥￣

ESTADO DO PARA

pREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001‑45

vi. Produzir documentos orientativos para subsidiar processos decis6rios;
vⅡ. Formalizar a inscri確O dos creditos munlCIPalS em divida ativa;
vⅢ. Proceder liquida9肴O, altera印e o canCelamento de cr6dito tributario inscrito na divida ativa;
IX. Expedir certidao negativa de d6bito

Ou POSitiva com efeitos negativos, na foma da lei;

x. Infomar e esclarecer d血idas relativas a d6bitos em divida ativa;
xI. Subsidiar para fius de elabora9為O de programas de refinanciamento e parcelanentos de

cr6ditos tributarios;
xⅡ. Acompanhar e processar proCedimentos administrativos tribut誼os;

xIⅡ. Manter atualizados os valores dos cr6ditos tribut紅os;

xrv. prestar informa印a Procuradoria Geral do municipio acerca de calculos e recolhimentos
de cr6dito tribut餌o inscrito na divida ativa;

xv. Adotar os procedimentos administrativos para fins de aprimorar o recolhimento dos cr6ditos
tribut紅ios;

xvI. Manter base cartogr組ca de referchcia dos lan9amentOS;

xvⅡ. Efetuar a avalia辞O de im6veis para detemina9肴O do valor venal;
xvⅡI. No舶car e autuar contribuintes infratores no campo de incid6ncia dos tributos e

obriga96es acess6rias;
xⅨ. Emitir os documentos necessatios para o recolhimento dos cr6ditos tribut缶ios;

xx. processar pedidos de parcelamento, anulag恥ou cancelamento de cr6dito tributdrio

bem

como, a renOVa確O de alvaras.

Art. 19. Compete ao Ndcleo de Arrecada辞o e AIvaras‥

I. Langr, emitir e distribuir guias de recolhimento de IPTU

ITBI, ISSQN e demais taxas

correlatas, bem como processar as respectivas baixas;

II. Realizar pesquisas e estabelecer crit6rios para detemina9aO dos valores constantes da Planta
de Valores;
Ⅲ. Prestar informa96es e emitir relat6rios relativos a sua area de atua辞O;

IV. Manter a base cartogr組ca de referchcia dos lancamentos;

v. Instruir e decidir processos de revis肴o de IPTU, ITBI

ISSQN e demais taxas municipais;

VI. Prestar infoma95es sobre ITBI e expedir certid6es;
VⅡ. Gerenciar a execu9fo das rotinas de lan9amentO de tributos mobili証os.

VⅡI. Controlar dooumentos fiscais;
Ⅸ. Monitorar os contribuintes detectando os omissos e inadimplentes;
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X. Conceder e controlar reglmeS eSPeCiais de recolhimento;

XI. Realizar diligencias;
XⅡ. Emitir a guia DAM para pagamento

ap6s a vistoria pelo fiscal competente;

xⅢ. Gerenciar os processos prOtOCOlados requerendo a∴COnCeSSaO, renova9あe emiss肴o de
alvar各,S;

Art. 20. Compete ao Ndeleo de Atendimento ao Contribuinte e Fiscaliza辞o Municipal‥

I. Atender e orientar pessoalmente os contribuintes que proourarem obter infofmap6es e
esclarecimentos ou solu鈎O Para regulariza辞o de suas pend台ncias fiscais com o Municipio;
II. Lan9ar ParCelamentos de processos tributまrios adminis庇uivos em divida ativa no sistema

informatizado correspondente;
IⅡ. Acompanhar a tramita9aO dos processos administrativos e judiciais de natureza fiscal;

rv. zelar pela manuten辞o de arquivos de processos tributalios administrativos

PreStando a§

informa96es necess壷as aos contribuintes e aos demais 6rgaos da Pre館山ra;

V. Emitir guias para pagamento de tributos;

Vi. Notificar aos seus superiores toda e qualquer anomalidade ocorrida durante o atendimento
aos contribuintes;
VⅡ. Administrar a execu9fo dos trabalhos de inspe9fb fiscal;

VⅢ. Realizar diligencias tribut誼oLfiscais;

IX. Subsidiar a atualiza9aO Cadastral;
Ⅹ. Administrar, COntrOlar e coordenar a apura確O de produtividade fiscal;
XI. Orientar e supervisionar as atividades de fiscaliza亨急O SObre mat6ria fiscal, COntribui96es e

Pre9OS Pdblicos munlCIPalS;
XⅡ. Verificar o cumprimento das obriga96es fiscais;

XⅢ. Receber, COnferir e encaminhar Termos de Fiscaliza確o;

Art. 21. Compete a Diretoria de Contabilidade:

I.

Orientar as praticas cont各beis do Municipio;

Ⅲ. Elal)Orar eStudos, aPOntando impactos financeiros em rela碑o as concess6es ou despesas

函blicas;
Ⅲ. Acompanhar saldos de contas correntes bancarias;

IV. Realizar pagamentos;
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V. Realizar concilia9肴O bancdria;

vI.輔ivar a presta9aO de contas do Municipio

de acordo com calend誼o de obriga96es, junto

ao Tribunal de Contas dos Municipios do Para‑TCM仲A.

Art. 22. Compete a Diretoria de Compras, Contratos e Almoxarifado‥

I.

Gerenciar as demandas de bens e servicos da administra95o ptolica;

II. Gerenciar as atividades para melhor desempenho da Comiss肴o de Licita9肴O;
IⅡ. Manter o co血Ole da execu9肴O dos contratos, COnVenios e outros instrumentos

admini strativos;
rv. controlar e manter organizado o estoque e distribui辞o de bens;

V. Remeter a Gerencia Financeira, OS PrOCedimentos de aquisi確O de bens e serv19OS;
Vi. Efctivar a presta辞O de contas de contratos e convenios junto aos 6rgfros concedentes;

Årt. 23. Compete ao Nddeo de Contratos e AImoxarifado‥

I.

Controlar os pedidos realizados por todas as Secretarias;

Ⅱ. Manter o estoque e distribuir os bens adquiridos;

Ⅲ. Realizar todas as compras autorizadas no ndcleo de licita確O;

rv. criar um cadastro com todas as informa96es relativas as compras, O qual dever鉦er mantido

no sistema por no minimo O2 anos;

V. Criar e manter atualizado um cadastro com o nome e os dados de todos os fomecedores;
Vi. Montar o processo de compras e ap6s a sua conclus肴o remeter para a Ger6ncia Financeira.

Art. 24. Compete ao Diretor de Licita96es‥

I.

Receber, COnf証r e solicitar infoma96es necess各rias a instru9肴O de processos licitat6rios

relacionados as compras de materiais, equlPamentOS, COntrata辞O de servlCOS e chras;

II. Registrar e acompanhar as informa96es das licita96es, Visando ao cumprimento da presta9aO

de contas junto ao TCM‑PA, POr intem6dio do Mural de Licita96es;
ⅡI. Elaborar os contratos e atas de registro de pre9OS, COm base no regulamento vigente;

IV. Encaminhar os contratos e ata§ de registro de pre9OS Para aPrOVa辞O da Procuradoria e

Control adori a;

V. Receber processos e elaborar editais de licita9aO;
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vi. Encaminhar editais de licita確o para a emiss為o de parecer juridico, efetuando, ap6s

aprova9急O, a Publica印O dos mesmos;
VII. Recebeらjulgar e responder as impugna96es de edital nos termos da legisla確O Vigente;
vⅡI. Promover o credenciamento dos licitantes interessados em participar da se9急O P的lica de

licitac6es;
IX. Promover a analise pr6via das propostas de pre9O dos produtos ofertados em preg∂es
eletr6nicos e abrir a sessあphblica do preg肴o, nO dia e hor各rio pr6‑eStat)elecidos no instrumento

COnVOCat6rio;
X. Receber, examinar e julgar propostas de pre9O e documentos de hal)ilitap急o referentes a

preg6es eletr6nicos e presenciais;

XI. Realizar consultas, junto ao setor interessado no produto ou servi9O a Ser COntratado, Visando
esclarecer dtwidas relacionadas a qualidade e ao atendimento das especifica96es constantes no
edital da licita確O;
ⅩII. Promover, quando necessario, diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a

instru辞O do processo;
XIⅡ. Receber, analisar e emitir parecer sobre recursos interpostos contra as decis6es do

presidente da CPL e/ou pregoeiro, enCaminhando o processo a autoridade superior, devidamente
instmido para julgamento, decis肴o e conclusfb final da licita確O;
ⅩrV. Encaminhar ao Gal)inete do Prefeito, OS PrOCeSSOS licitat6rios conclusos para

homologa亨aO;
ⅩV. Providenciar o saneamento de processos licitat6rios decorrentes das dilig6ncia§ realizadas

POr COmiss肴o especial responsavel pela anえlise de cada processo antes de sua homoIoga辞O;
ⅩVI. Providenciar a celebrac肴o e assinatura dos contratos;

XVⅡ. Publicar o extrato do contrato na imprensa oficial;
XVⅡI.Encaminhar o contrato a Gerencia de Compras, Contratos e Convenios, ataS de registro de
PreCOS entre OutrOS documentos necessiirios para aquisi確o do produto e/ou servlCO;

XIX. Efr血ar outras atividades afins, nO ambito de sua competencia.

Art. 25. Compete a Secretaria Municipal de Administra辞o:

I・

DesenvoIver a96es no命mbito da administra辞o patrimonial, reCurSOS humanos, Vigil会ncia e

lnVentdrio;
II. Coordenar a aloca亨急O de bens m6veis, bem como a eficiente utiliza亨肴O;
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Ⅲ. Subsidiar e gerenciar os trabalhos dos Conselhos Municipais

eXCetOS aOS PertenCenteS aOS

respectivos Sistemas Municipai s;
rv. organizar a manuten9aO da frota municipal;
v. plan加r, Organizar e desenvoIver atividades inerentes aos recursos humanos da

administra辞o municipal;
VI・ Organizar e estruturar a informatiza9肴O da administrapao p的lica municipal dando suporte

as demais secretarias do municipio;
VⅢ. Planかr e organizar cursos de capacita9aO e de bem estar para os servidores pbblicos

munlCIPalS;
VⅢ. Plan加r, Organizar, eStruturar e desenvoIver atividades inerentes das gerencias munlCIPalS
de Recursos Humanos, Patrim∂nio e outras vinculadas a secretaria.

Paragrafo bnico. Integram a Secretaria Municipal de Administra9aO‥

I.
II.

Secret誼o Municipal de Administra95o;
Secretaria;

ⅡI. Gerencia Administrativa e Patrim6nio;

a) Nfroleo de ProtocoIo, Arquivo Geral e Patrim6nio.
IV. Diretoria de Recursos Humanos;
a) Ndeleo de Servidores Efedvos, Comissionados e Contratados;

b) Ndeleo de Atendimento ao Servidor e Folha de Pagamento.

V. Gerencia de Frota e Transporte Institucional.
VI. Coordena辞o de Documenta辞O Civil

Casa do Cidad肴o

Art. 26. S款o atribui96es do Secret紅io Municipal de Administra9aO:

I.

Desempenhar as a96es para fins de dar efetividade as atribuic6es da pasta, bem como, fazer

CumPrlr O que PreVisto no Or9amentO Anual, Diretrizes Or9amentdrias e Plano Plurianual.
Ⅱ.

Atualizar o cadastro tecnico imobilidrio;

Ⅲ・ Gerir demais atividades correlatas ou determinadas pelo Prefeito Municipal;

rV. Supervisionar as a96es administrativas da municipalidade, nO ambito de sua compet6ncia,
de acordo com as disponibilidades das quotas or9ament各rias;

V・ Cumpnr as compet6ncias delegadas pelo Prefeito Municipal, de acordo com a Lei Orginica

Municipal;

Av・ 」usce冊O Kubitscheck, 02, Cent「o, Dom Ei《Seu/PA ‑CEP 68.633.000 +one: (94〉 3335‑2210

WWW.domeIiseu.pa,gOV.br

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001‑45

VI. Representar administrativanente o Prefeito Municipal, naS a96es da Prefeitura;
Ⅷ● Orientar e supervisionar atividades de∴Cunho administrativo e pessoal no nivel da

Administra確o P的lica Municipal;
VⅢ. Acompanhar os trabalhos dos Conselhos Municipais;
Ⅸ. Criar Portarias e afins necess誼as ao pleno funcionamento e a execu9肴O das atividades do

Org為o.

Art. 27. Compete a Gerencia Administrativa e Patrim6nio‥

I.

Atuar na administra9詠o de pessoal, Serv19OS gerais, de materiais e patrimchio

em

COnSOnanCia com as disposi96es vigentes e a lei em vlgOr;
II. Supervisionar os atos e procedimentos referentes a administra9肴O;

Ⅲ. Gerir os trabalhos de expediente e arqulVO geral, COmunica9肴O, rePrOdu9肴O e tramite de

PaPeis e documentos, materiais, Seguran9a e higiene;

IV. Prover, COntrOlar e manter o estoque dos materiais necessarios ao funcionamento da
Administra荷o Municipal e dos prQietos;

V. Organizar e acompanhar as atividades de serv19OS gerais e de apoIO;
VI. Propor e implementar rotinas de廿abalho no ambito Administrativo;
VⅡ. Formular a politica de gest肴o integral de documentos do Municipio e coordenar a sua

impl anta辞O;
ViⅡ. Garantir o acesso as informa96es e arqulVOS nO ambito da adminis廿a辞O Ptolica municipal,
Observadas as restri96es legais eventualmente aplic各veis;

IX. Estabelecer e divulgar diretrizes e normas para as diversas etapas de administra辞o dos

documentos言nclusive dos documentos eletr6nicos, Para a Organiza9わe funcionamento do

PrOtOCOlo e dos arquivos integrantes da rede municipal de arqulVOS;
X. Coordenar os trabalhos de avalia9あde documentos pthlicos do Municipio e orientaJ「 a
elabora9肴O e aplica9aO das tabelas de temporalidade;
XI. Autorizar as∴elimina96es dos documentos publicos municipais desprovidos de valor
Pemanente, na COndi9肴O de institui9aO arquivista municipal;

XⅡ・ Realizar o recolhimento dos documentos de valor permanente e guarda definitiva e assegurar
Sua PreServa辞O e aCeSSO;
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XⅡI. Dar treinamento e orienta9aO t6cnica aos profissionais incumbidos das atividades de arqulVO,

protocolo e comunica96es administrativas das unidades integrantes do Sistema Municipal de
Arquivos;
XIV. Promover a integra9肴O e incentivar a coopera9肴O, PeSqulSa e interdisciplinaridade entre os

profissionais envoIvidos na gestわintegral de documentos言nclusive a gestfro eletr6nica de
documentos, Sistemas de infoma9肴O e Sistema de arqulVOS;

XV. Realizar prQietos de a9急O educativa e cultural, de preserva9あe divulga9努O do patrim6nio
documental, Visando a recupera9肴O da mem6ria coletiva e as pesqulSaS SObre a hist6ria do

Municipio;
XVI. Estender a cust6dia aos documentos de origem privada, COnSiderados de interesse p萌lico

e social, SemPre que houver conveniencia e oportunidade;
XViI. Propor conv6nios e parcerias para efetivar a implanta9為O de politica de gest奮o integral de

documentos e sistemas de infoma9肴O;
XVⅡI. Plan匂ar, eXeCutar e fiscalizar as pratica referentes aos bens patrimoniais do munlCIPIO.

XⅨ. Solicitar provid6ncia para garantir a posse dos bens do munlCIPIO.

Art. 28. Compete ao N血oleo de ProtocoIo, Arquivo Geral e Patrim6nio:

I.

Executar serv19OS de protocoIo, reCeP辞O e distribui確O de processos, documentos e

COmuni ca96es;
Ⅱ. Controlar servi9OS de mensagelrOS e OutraS formas de distribui9わde documentos;
Ⅲ. Fomecer informa96es sobre a tramita9aO e localiza9肴O de processos e documentos;

IV. Controlar e patrimoniar todos os bens m6veis munlCIPalS;
V. Fazer o levantamento anual de todos os bens da Administra辞O;
VI. Criar e manter atualizado o cadastro pa正monial municipal;
VⅡ・ Executar outras atividades correlatas atribuidas pela Gerencia Administrativa e Patrim∂nio.

Art. 29. Compete a Diretoria de Recursos Humanos:

I.

Fazer o controle e capacita商o dos servidores pdblicos municipal;

Ⅱ・ Garantir a melhoria do atendimento aos servidores;
IⅡ・ Fazer cumprir os planos de cargos e sal各rios e remunera確o dos servidores munlCIPalS;

rV. Fazer o controle e a capacitac叡o dos servidores da administra9宕O Ptolica municipal.
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V. Fomecer infoma9fo sempre que requisitado sobre a realidade funcional dos servidores
mumClp軌S;
Ⅵ. Planejar e acompanhar as politicas de valoriza碑O do servidor p的lico;

ViI. Atender e subsidiar o Controle Intemo sempre que for solicitado;
ViⅡ. Proceder ao levantamento de necessidades de pessoal e de desenvoIvimento de recursos

humanos.

Art. 30. Compete ao Nucleo de Servidores Efchvos, Comissionados e Contratados:

I.

Subsidiar o servidor p心blico na realiza9aO de suas atividades;

Ⅱ. Organizar e fiscalizar as Iota96es dos servidores no ambito da administra辞o pfrolica
municipal, COnforme dispuser legisla尊O Pertinente;

IⅡ. Organizar e fiscalizar a lota9fo dos professores e Diretores Escolares no ambito da

Administra95o P心blica Municipal, COnforme dispuser legisla鈎O Pertinente juntamente com a

Secretaria de Educa9あ.

Art. 31. Compete ao Ndcleo de Atendimento ao Servidor e Folha de Pagamento:

IV. Receber reclama96es e/ou sugest6es referentes ao servi9O Pdblico municipal;
V. Prestar esclarecimento ao servidor publico municipal quanto as leis que direcionam a sua
realidade funcional;
VI. Efetuar as alterap6es na folha de pagamento atrav6s de autoriza確O SuPerior;
VⅡ・ Enviar e recepcIOnar OS maPaS de frequ台ncia aos 6rgあs munlCIPalS;

VⅡI. Acompanhar e subsidiar auditoria na folha de pagamento junto ao Controle Intemo.

Art. 32. Compete a Gerencia de Frota e Transporte Institucional:

I.

Fiscalizar e executar as a96es referentes a manuten9為O da frota municipal e do transporte

instituci onal ;

II. DesenvoIver atividades educativas e aplicar medidas preventivas para melhor desempenho
e otimiza辞O do transporte;

Ⅲ・ Organizar a distribui辞O dos veiculos nos 6rg訊os da administra確O municipal.
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Art. 33. Compete a Coordenadora de Documenta9あCivil

I.

Casa do Cidad各o,,:

Garantir a oferta dos servi90S de identifica辞o civil e militar, de forma a atender a demanda

garantindo o bom funcionamento do atendimento ao pbblico;
Ⅱ・ Emissfo do comprovante de situa辞o do cadastro de pessoas fisicas ou juridicas junto a

Receita Federal;
Ⅲ・ Receber documentos e dyjetos perdidos para devoIver aos seus titulares;

IV. Recebimento de criticas

Sugestdes, reClama96es, elogios e derfuncias, relacionadas∴a

Servidores, autOridade e 6rg肴o p的licos;

V. Exercer outras ac5es e/ou atividades designadas pelo Secret壷o.

Art. 34. S奮o atribui96es da Secretaria Municipal de Assist6ncia Social:

I. Elaborar o plano municipal de assistencia social, COm a Participa確O de 6rgfros

govemamentais e nfb govemamentais

Submetendo‑OS a aPrOVa鋳O de seu respectivo Conselho;

II・ Coordenar, eXeCutar, aCOmPanhar e avaliar a Politica Municipal de Assistencia Social, em

consonancia com as diretrizes do Sistema Unico de Assistencia Social ̲ SUAS e da Politica
Nacional de Assist台ncia Socia上PNAS,

Ⅲ. Articular‑Se COm OS Conselhos vinculados a, Secretaria e com os demais Conselhos
Municipais, COnSOlidando a gestfb participativa na defini9訊o e controle social das politicas

p此1icas;

IV. Gerenciar o FMAS ‑ Fundo Municipal de Assistencia Social, bem como os demais recursos
oreament誼os destinados a Assistencia Social assegurando a sua plena utilizap肴o e eficiente

OPeraCionali dade;
V. Propor e participar de∴atividades de capacita9aO Sistematica de gestores

COnSelheiros e

tecnicos, nO que tange a geSt肴O das Politicas Ptolicas implementadas pela Secretaria;

Vi. Convocar juntanente com o Conselho Municipal de Assistencia Social a Conf訂encia

Municipal de Assist6ncia Social;
VⅡ. Coordenar os 6rg為os subordinados de modo a proporcionar um atendimento de excel台ncia,
as familias usu誼as da politica de assist6ncia social;
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DOM ELISEU

ViⅡ・ Proceder, nO ambito do seu orgao, a geSt肴O e aO COntrOle financeiro dos recursos

Or9anentarios previstos na sua unidade

bem como a gest肴o de recurso humanos e materiais, em

COnSOnanCia com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
IⅩ・ Conduzir a96es govemamentais voltadas a realiza辞O das articula96es entre os 6rg奮os e

entidades da Pre館山ra do Municipio de Dom Eliseu e os diversos setores da sociedade, Visando a
implementa鈎o da politica municipal para as pessoas com deficiencia e mobilidade reduzida;

X. Estabelecer e manter rela96es de parcerias com os 6rgaos e entidades da Prefeitura, de outras
esferas de govemo e com os demais setores da sociedade civil;
XI. Estabelecer e manter rela96es e parcerias com a iniciativa privada, Visando演nclus為o social

da pessoa com deficiencia e mobilidade reduzida;
XII. Elaborar e executar ac6es que possibilitar各a efetiva promocao social, baseado em uma

POlitica integrada e inclusiva;
XⅡI. Promover ac6es voltadas para a socializa9aO e desenvoIvimento fisico e mental dos

POrtadores de necessidades especlalS;
XIV. Atua9為O eXeCutiva de apoio a gest急o social;

XV. Atuar na execu辞O

nO aCOmPanhamento e na avalia9肴O da Politica Municipal de Seguran9a

Alimentar e Nutricional, na eSfera de sua compet6ncia, articulada ds Politicas de Transfer6ncia de
Renda e de Assist台ncia Social;

XVI. Intermediar convenios, aCOrdos,かstes, termOS de coopera9為O t6cnica e/ou financeira ou

instrumentos cong6neres, COm entidades privadas sem fins lucrativos e 6rgfbs da administra9fo
direta e indireta da Uni肴o, Estados e outros Municipios visando a execu辞O, em rede, dos serv19OS

s6cios assistenciai s;
XVⅡ. Realizar o planQjamento operacional e o desenvoIvimento de a96es na area da assistencia

SOCial;

XVⅡI. Prover serv19OS, PrOgramaS, PrQjetos e beneficios de prote辞o social b各sica e/ou especial
para as familias言ndividuos e grupos que deles necessitem;

X案X. Contribuir com a inclusfb e a equidade dos usu誼os e grupos especificos, ampliando o acesso

aos bens e serv19OS SOCioassistenciais bdsicos e especiais na area urbana e rural;
XX. Assegurar que as a96es no叙nbito da assist台ncia social tenham centralidade na familia e que

garantam a convivencia familiar e comunit急ria;
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XXI. Plan班r e organizar servi9OS de amparo e prote辞O a infancia e adolescencia, idosos, a PeSSOa

POrtadora de necessidades especiais, familias, gruPOS e individuos em 「isco de unlnerabilidade
SOCial;
XXII・ Prevenir situa96es de risco por meio do desenvoIvimento de potencialidades do individuo,

e o fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios;
XXIⅡ. Prestar o atendimento assistencial destinado a fam班as e individuos que se encontram em
Situa辞o de risco pessoal e social

abuso sexual

POr OCOrr6ncia de abandono, mauS tratOS fisicos, e Ou PSiquicos,

uSO de substancias psicoativas

de rua, Situa辞O de tral

CumPrimento de medidas socioeducativas, Situa9肴O

alho infintil, entre OutraS;

XXIV. Promover atividades destinadas a melhoria da renda familiar;
XXV・ Oferecer os servicos de alta complexidade, garantindo a protecfo integral;

XXVI. DesenvoIver e executar programas e politicas phblicas de atendimento ao idoso, mediante
a participa印o das familias, da sociedade e de entidades govemamentais e n急o govemamentais;

XXViI. DesenvoIver diretamente e/ou parceria com o govemo federal e estadual, OS PrOgramaS
de atendimento e prote9宕Oかorian9a e aO adolescente, Visando erradicar o trabalho infantil;

XXⅡI. Cadastrar as familias e pessoas carentes;

XXIX. DesenvoIver e executar programas de atendimento as crian9aS e adolescentes em situa9肴O
de ri§CO PeSSOal e social, nOS reglmeS de orienta辞O e aPOio s6cio familiar, aPOIO SOCioeducativo

em meio aberto, COIoca9あfamiliar, abrigo, liberdade assistida e semi‑aSSistida, em COnSOnanCia
COm a legisla9肴O Vigente.

Paragrafo Unico・ Integran a estrutura da Secretaria Municipal de Assistencia Social:

I.
II.

Secretario Municipal de Assist6ncia Social;
Secretaria;

Ⅲ. Gerencia Administrativa;

Ⅳ. Ger6ncia de Cadastro Unico e Programa BoIsa Fanilia;

V. Ger台ncia de Prote辞O Social B各sica;
a) Coordenac肴o do Centro de Referchcia de Assistencia Social ‑ CRAS;
VI. Gerencia da Prote辞O Social Especial;

a) Coordenacao do Centro de Referencia Especializado de Assist6ncia Social ‑ CREAS;

b) Coordenacfb do Abrigo Municipal;
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ViI. Gerencia de Controle Socioassistencial e Gestao do Trabalho;

Art. 35. Compete ao Secret細o Municipal de Assistencia Social:

I.

Executar as politicas pfrolicas de prote9fb social aos usu各rios, COmPreendendo a96es de

PrOte辞O a familia, a Crian9a, adolescente, jovem, adulto, a PeSSOa COm defici6ncia, a terCeira

idade

bem como o enfrentamento da pobreza, elabora鋳o e execu辞o de politicas de combate as

drogas, COnforme os ordenamentos juridicos inst血cionais vigentes;

II. Executarasap6es de desenvoIvimentosocial,Prestando assessoriat6cnica e
administrativa ds entidades e institui96es s6cio comunit餌as e as instancias de gestfro das politicas

de prote9あsocial, aOS COnSelhos

nO que Se refere a organiza辞O e desenvoIvimento de seus

Obietivos;
Ⅲ・ Acompanhar, elabour e executar as politicas de Assistencia Social, Seguran9a Alimentar

dos Direitos da Crianca e do Adolescente e Transf読ncia de Renda.

IV. Executar a po舶ca de assistencia social no ambito de sua competencia, de acordo com as
disponibilidades das quotas or9ament各rias;

V. Elaborar progranas anuais de assist6ncia social e promover a sua execu9fo;
VI. Cooperar com instituic6es privadas que se destinem a realiza9あde qualSquer atividades

COnCementeS aO PrOblema de assistencia social, de acordo com as exigencias legais e previstas em

Lei;
VⅡ. Estudar e propor crit6rios a serem adotados para a concess奮o de auxilios e subven96es as
entidades de assist合ncia social, de acordo com os limites estabelecidos em Lei;

ViII. Implementa辞o e coordena9fb de programas de gera辞O de emprego e renda;

IX. Promover a execu9肴O de programas de assist6ncia a menores desamparados;

Ⅹ. Promover o encaminhamento a asilos, albergues e outros servicos assistenciais de pessoas

que necessitem dessa provid6ncia;
XI・ Colaborar na aplica9肴O da legisla辞o concemente aos direitos da crian9a e do adolescente;

XII. Criar Portarias e afins necess誼as ao pleno funcionamento e a execu9aO das atividades do

Org肴〇・

Art. 36. Compete a Gerencia Administrativa‥
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Realizar o monitoramento e controle de compras e abastecimentos das unidades vinculadas

aS且MAS;
Ⅱ・ Gerir trabalho de expediente e arqulVO em geral, COmunica辞o, rePrOdu辞o e tr含mites de

PaP6is e documentos;
Ⅲ・ Articular esfor9OS e reCurSOS Para a exeCu鈎O da assistencia social com ac6es de carater

PreVentivo, PrOtetivo, interventivo e de inclus肴o social

Para fins de garantir a prote亨肴O integral as

PeSSOaS e SeuS familiares em s血a9肴O de vulnerabilidade e risco pessoal e social atrav6s de a96es
SOCioeducativas

de progranas de transferencia de renda, de acolhimento e convivencia em centros

de refer台ncia e orientac6es/encaminhamentos para a rede socioassistencial nas tr6s esferas

govemamentai s;

IV. Apoiar as entidades prestadoras de servlCOS atrav6s de capacita96es, mOnitoramentos e
Orienta96es;
V. Responsivel pela gest奮o do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS) prevista na Politica
Nacional de Assistencia Social佃NAS

Organizando a oferta da assistencia social do municipio,

PromOVendo a garantia dos direitos e a Prote9須O Social das fa′milias, Crian9aS, adolescentes, j ovens,

PeSSOaS COm deficiencia言dosos vulnerabilizados e todos que dela necessitarem;

VI. Acompanhar, mOnitorar e assessorar os servi亨OS das prote95es, informando e ohentando as

Ger6ncias e Coordena96es no cumprimento do que lhes tipifica conforme estal)elecidos pelo
Minist6rio DesenvoIvimento Social e Agr誼o‑MDSA, atraV6s de Resolu95es e Portarias;

ViI. Coordenar e executar a gest肴o do trabalho e as capacitac6es para os trabalhadores do SUAS
no Municipio de Dom Eliseu, SOb o prlSma da consolida9肴O das a96es de prote辞o aos direitos

humanos;
VⅢ. Atuar na administra9あpessoal, materiais e patrim6nio em consonancia com as disposi96es

Vigentes e a lei em vlgOr;
Ⅸ. Fazer levantamento anual (inventario) de todos os bens m6veis da Secretaria;

X. PlanQjar, desenvoIver, administrar, Orientar e controlar as atividades de modemiza9aO
institucional, de guarda e tratamento da infomap肴o, de administra辞o e desenvoIvimento de

recursos humanos e materiais;
XI. Coordenar o processo de exeou9款o do Selo UNTCEF juntamente com o mobilizador;

XⅡ. Exercer o血as a96es correlatas atribuidas pelo Secretario Municipal de Assistencia Social.
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Art・ 37. Compete a Ger6ncia do Cadastro Unico e Programa BoIsa Familia:

I. Coordenar e promover capacitac6es e apoio t6cnico aos servidores no processo de

Cadastramento das familias de baixa renda no Cadastro Unico e BoIsa Familia;
Ⅱ・ Promover a96es que viabilizem a gest肴o Inter setorial;

Ⅲ・ Promover ac∂es de sensibiliza印e articula9肴O COm aS SeCretarias munlCIPalS;

rV. Estimular as parcerias com 6rg肴os e institui96es govemamentais e n肴o governamentais, Para

fomento dos programas sociais complementares;
V・ Exercer o血as a96es correlatas atribuidas pelo Secretario Municipal de Assistencia Social.

Art. 38・ Compete a Ger6ncia de Prote鈎O Social Bdsica:

I. Realizar monitoramento do Sistema de Infoma確O do Servi9O de Convivencia ‑ SISC;

Ⅱ・ Coordenar a estrutura辞v e implementa9為O, de desenvoIvimento de serv19OS, PrOgramaS,

PrQjetos e beneficios relacionados a Protec奮o Social Bえsica do Sistema Uni。。 d。 Assisten。ia

Social (SUAS), POr meio de assessoramento t6cnico, mOnitoramento, avalia9aO e CapaCitac6es do

Municipio de Dom Eliseu;
III. Acompanhar e monitorar a execu鋳O dos atendimentos realizados pelo Plant肴o Social;

rV・ Acompanhar e monitorar a execu9肴O dos beneficios eventuais;

V・ Elaborar relat6rios semestrais e anunis demonstrando prQjetos em andamentos;

VI. Preencher os dados do Programa BPC na Escola (atualizar os dados do Grupo Gestor e
Aplica9あdos Question誼os);
VⅡ. Exercer outras a96es correlatas atribuidas pelo Secretdrio Municipal de Assistencia Social.

Al.t. 39. Compete a Coordena亨努O do Centro de Refer台ncia de Assist6ncia Social‑ CRAS

I・

Apoio t6cnico‑institucional aos Centros de Refer台ncia de Assistさncia Social‑CRAS;

II. Coordenar os servi9OS do CRAS (PAIF, SCFV, Servico a Domicilio pra Pessoa com
Deficiencia e Idosos);
IⅡ. Preencher o Registro Mensal de Atendimento ‑ RIMA do CRAS;

IV. Acompanhar e monitorar a execu辞o dos atendimentos realizados pelo Plant肴o Social;

Art. 40. Compete a Gerencia da Prote辞O Social Especial‑GPSE:

Av. 」usce冊。 K両立而両2車両c肩o証すiseu/PA一面68.633.000 ‑ Fon示94) 3335‑2210
WWW.domeliseu.pa.gov,br

￣

ESTADO DO PARÅ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.68 1/000 1̲45

望2盟監墜聖

I・ Realizar monitoramento do Sistema de Infoma9為O do Servi9O de Convivencia ‑ SISC;

Ⅱ・ Coordenar a estruturacao e implementa9aO, de desenvoIvimento de servicos

rogranaS,

PrQjetos c bcneficios 「elac,ionados anrote9aO Social Basica do Sistema Unico de Assist6ncia
Social (SUAS)

POr meio de assessoramento t6cnico, mOnitoramento, aValiae肴o e capacitac6es do

Munic王pio de Dom Eliseu;

III. Acompanhar e monitorar a execu9肴O dos beneficios event駒is;

rV. Elaborar relat6rios semestrais e anuals demonstrando pr直os em andamentos;

V. Coordenar o prograna Beneficio de Prestae肴o Continuada‑BPC na Escola;

Vi. Preencher os dados do Programa BPC na Escola (atualizar os dados do Grupo Gestor e
Aplica9aO dos Question各rios);

VII. Exercer o血as a96es correlatas atribuidas pelo Secret誼o Municipal de Assist台ncia Social.

Art. 41・ Compete a coordena9aO do Centro de Refer6ncia Especializado de Assistencia Social‑

I. Realizar reuni6es peri6dicas com a equipe t6cnica do CREAS com o胆vo de tra9ar aS

metas e prazos das a96es dos serv19OS;
Ⅱ・ Exercer o血as a96es correlatas atribuidas pelo Gerente de Prote9為O Social Especial.

Ⅲ・ Acompanhar e monitorar a execu9肴O dos beneficios eventuais;
rV. Elaborar relat6rios semestrais e anuais demonstrando pr函OS em andamentos;

V. Acompanhar e monitorar a execu9各O dos atendimentos realizados pelo CREAS.

Art・ 42. Compete a Ge「台ncia de Controle Socioassistencial e Gest肴o do Trabalho.

I. Apoiar atividades de planejamentoブOrganiza9肴O e eXeCu9肴O de ac6es desenvoIvidas pela

gestあe pelos serv19OS

PrOduzindo

Sistematizando e analisando infomae6es.

a) Sobre as situa96es de vulnerabilidade e risco que incidem sobre falnilias e individuos;
b) Sobre os padr6es de oferta dos servi9OS e beneficios socioassistenciais, COnSiderando quest5es
afctas ao padrわde financiamento, tipo, VOlume, localiza9aO e qualidade das ofertas e das

respectivas condi95es de acesso.
II. Compreender as situae6es de precariza9肴O e de agravamento das vulnerabilidades que

afetam as comunidades e os cidadao} Pr担cando e pondo em risco sua sobreviv台ncia,
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dignidade, autOnOmia e socializa辞O. Deve buscar conhecer a realidade especifica das familias e

as condi95es concretas do lugar onde elas vivem e, Para isso, 6 fundamental co巾ugar a utiliza9象O

de dados e infoma96es estatisticas e a cria9肴O de formas de apropria確O dos conhecimentos

produzidos pelos pelas equipes dos servicos socioassistenciais, que eStal)elecem a rela9aO Viva e

cotidiana com os sujeitos nos territ6rios;
IⅡ. Produzir e sistematizar informa96es, COnStruir indicadores e indices Iocais das situa96es de

risco e vulneralbilidade social, que incidem sobre familias e sobre os individuos nos diferentes
CicIos de vida;
IV. Monitorar a incidencia das sit駒c6es de violencia, neglig6ncia e maus tratos, al)uSO e
expIorap各o sexual, que afetam familias e individuos, COm eSPeCial aten9訊o para aquelas em que

s肴o vitimas crian9aS, adolescentes言dosos e pessoas com deficiencia;

V. Identificar a incid6ncia de vitimas de segrega9あsocial, que lhes impossibilitem sua

autonomia e integridade;

VI. Monitorar os padr6es de qualidade dos servi9OS de Assist6ncia Social, COm eSPeCial aten9aO
para aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, reSid6ncias, mOradias provis6rias para os
diversos segmentos;
VⅡ. Apoiar atividades de plan匂amento, organiza9fb e exeou致o de a96es desenvoIvidas pela
gest為o e pelos serv19OS, PrOduzindo, Sistematizando e analisando informa96es:

a) sobre as situa96es de vulnerabilidade e risco que incidem sobre familias e individuos;
b) sobre os padr6es de oferta dos servi9OS e beneficios socioassistenciais, COnSiderando quest6es
afetas ao padr肴o de financiamento, aO tipo, VOlume, localiza9款o e qualidade das ofe請as e das

respectivas condi96es de acesso.
VⅢ・ Analisar a adequa鋳o entre as necessidades de prote9aO SOCial da popula9肴O e a efetiva ofeda
dos servlCOS SOCioassistenciais

COnSiderando o tipo

VOlume, qualidade e distribui印espacial dos

meSmOS;
IX. Auxiliar a identifica9肴O de potencialidades dos territ6rios e das familias neles residentes.

X・ Coordenar no ambito municipal, O PrOCeSSO de realiza辞O anual do Censo SUAS, Zelando

Pela qualidade das infoma96es coletadas;
XI. Analisar periodicamente os dados dos sistemas de informa9歓o anteriomente referidos,

u融izando‑OS COmO base para produ9aO de estudos e de indicadores;

XII・ Exercer outras a96es correlatas atribuidas pelo Secret急rio Municipal de Assistencia Social;
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XIⅡ. Implementar a gestfo do trabalho e a educacao pemanente na assistencia social;

xIV. Garantir fomap為o permanente para qualificar profissionais do SUAS no provimento dos
servlCOS e beneficios socioassistenciai s; COnSelheiros para qualifica辞O de sua atua確O nO COntrOle

SOCial;

xv. orientar quanto aos procedimentos de registro das infoma96es referentes aos atendimentos
realizados pelas unidades da rede socioassistencial, Zelando pela padroniza辞o e qualidade dos
mesmos, uma VeZ que tais informa96es sao de fundamental relevancia para a caracteriza辞O da
oferta de serv19OS e Para a nOtifica辞o dos eventos de violacfo de direitos;

XVi. Coordenar e acompanhar a alimenta鐙O dos sistemas de infomap肴o que prov6m dados sobre

a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados, mantendo pemanente dialogo
com as鉦eas de Prote印Social Bdsica e de Prote確O Social Especial・ que S奮O diretamente
responsiveis pela provisao dos dados necessarios a alimenta辞O dos sistemas espec綿cos ao seu

ambito de atua確O;
XViI. Realizar a gestわdo cadastro de unidades da rede s6cio assistencial pthlica no Cad・ SUAS;

XViII.Realizar a gestao do cadastro de unidades da rede s6cio assistencial privada no Cad. SUAS

quando nao houver na estrutura do 6rg奮o gestor, drea administrativa espec揃ca responsavel pela
rela亨急O COm a rede socioassistencial privada;

XIX. Responsabilizar‑Se Pela gestfo e alimenta辞O de outros sistemas de informa辞o que provem

dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados, quando estes nao
forem espec綿cos de um programa, ServlCO Ou beneficio;
XX. Coordenar em nivel municipal de ft)rma articulada com as dreas de Prote9款o Social B各sica

e de Prote辞O Social Especial da Secretaria, aS atividades de monitoramento da rede
SOCioassistencial pdblica e privada, de forma a avaliar periodicamente a observ急ncia dos padr6es

de refer6ncia relativos a qualidade dos servlCOS Ofertados;

XXI. Exercer outras a96es correlatas atribuidas pelo Secretario Municipal de Assistencia Social.

Art. 43. Compete a Coordena9訊o do Abrigo Municipal:

I.

Acolher crian9aS e adolescentes, COnforme decis為o judicial ou do Conselho Tutelar, neSSa

心ltima hip6tese, O aCOlhimento deve ser comunicado ao Juiz da Vara da In給ncia e da Juventude;

II. Assegurar a integridade fisica dos abrigados;
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Ⅲ. Garantir assistencia m6dica, PSico16gica, Odonto16gica

famaceutica e outras as crian9aS e

adolescentes acolhidas;
rv. Garantir o encaminhamento a educa9肴O infantil, aO enSino fundamental

m6dio e a

PrOfissionaliza9肴O, COnforme o caso;

V. Garantir acesso frou血ra e ao lazer, mediante participa確O em atividades da comunidade
賞ocal;

VI. Proporcionar alimenta9fro balanceada, em quantidade suficiente, e PreParada de acordo com
as necessidades de cada faixa et紅ia;

VⅡ. Preparar crian9aS e adolescentes para o processo de desligamento;

ⅥII. Acompanhar egressos;

Ⅸ. Oferecer instala亨6es fisicas adequadas, em COndi96es de higiene, habitalrilidade e seguranca;

X. Garantir que o preparo e a estocagem dos alimentos devem ser realizados em local
apropriado e em observ急ncia as condi96es de higiene

temPeratura, Ventila9急O

Seguran9aブ

ilumina9肴O e OrganlZa9aO;

XI. Oferecer vestu誼o em bom estado de conserva辞o, limpo e adequado a faixa et誼a e ao
clima, rOuPaS de cama e banho devem atender aos mesmos crit誼os;

XⅡ. Viabilizar documenta確O neCeSSaria aqueles que n急o a tiverem;

XⅢ. Elal)Orar e remeter, Periodicamente, relat6rio t6cnico de cada caso a Vara da Infancia e da

JuVentude;
XIV. Dar 6nfase, dentre as a96es propostas no plano de trabalho, aquelas que visem a reintegra誇O

familiar.

Art. 44. Sao atribui96es da Secretaria Municipal de Educa9各O, Cu血ra, Esporte e Lazer:

I. Gerenciar a po航ica educacional, Cu血ral e esportiva;

I.

Gerenciar a politica educacional

II. DesenvoIver a96es para o pleno desenvoIvimento da educa商O infantil, fundamental e

especial;
ⅡI. Coordenar as atividades dos Conselhos de Educa辞O e do FUNDEB;

IV. Coordenar as a96es voltadas para a alimenta9肴O e tranSPOrte eSCOlar;
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V. Difundir a pr各tica cultural e artistica;

VI. Manter e atualizar bibliotecas e outros ambientes de acervo hist(誼co e cultural;

VⅡ. Manter e conservar pr釦icas desportivas e de recrea辞O, dentro das escolas;

VⅡI. Observar e cumpnr as normas voltadas para a responsabilidade fiscal;

Ⅸ・ Coordenar a merenda escolar; SuPervisionar o servi9O de transporte de estudantes;

X・ Difundir a pratica cu血ral e artistica;

XI. Gerir outras atividades correlatas ou determinadas pelo Prefeito Municipal.

Paragrafo血ico. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Educa辞o, Cu血ra, Esporte e

Lazer:

I.
Ⅱ.

Secret缶io Municipal de Educa9肴O, Cu血ra, Esporte e Lazer;
Secret紅ia;

ⅡI・ Ger6ncia Administrativa e Patrim6nio;

IV. Ger6ncia de PrQjetos e Programas Educacionais;

V. Gerencia deEsporte eLazer;
Vr二・ Gerencia de Cultura;

VⅢ・ Gerencia de TecnoIogia e Infoma確O;

VⅡI. Ger6ncia de Transportes Escolar;

賞X.

Gerencia de Alimenta辞o Escolar;

XI. Gerencia do Programa Dinheiro Direto na Escola;

XII. Gerencia de Ensino e DesenvoIvimento da Aprendizagem.

Art. 45. Compete ao Secretdrio Municipal de Educa誇O, Cultura, Esporte e Lazer, adotar medidas
Para fins de fazer cumpnr as atribui?6es da respectiva pasta膏inda:

I. Coordenar o SistemaEducacional do Municipio;
II. Executar a politica educacional do Municipio;
Ⅲ・ Promover a execu煎o do Plano Municipal de Educa堆y

rV. Superintender o ensino a cargo do Municipio;
」usce冊○
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V. Gerenciar os recursos humanos da Educa9託O;

Ⅵ. Executar medidas para fins de aperfeicoamento do quadro de pessoal da Secretaria;

ViI. Subsidiar as atividades recreativas e desportivas, dentro do ambiente escolar;
ⅤⅢ. Coordenar o sistema educacional do Municipio com o adotado pela Secretaria de Estado da

Educa9aO, COnSOante Orienta9肴O da Lei de Diretrizes e Bases da Educa9為O Nacional;

Ⅸ. Superintender o ensino a cargo do Municipio, Observando as diretrizes e bases da educa辞o

nacional e a legisla9fo estadual pertinente;
X・ Propor a contrata9あe distribui辞o dos professores e demais servidores para o ensino
municipal, Observados os limites das dota96es or9anent征as e as vagas existentes;

XI. Propor e/ou promover a capacita確O, aPer蝕coamento e outras fomas de professores

munlCIPalS;
XII. Promover e executar a implanta9奮O e manuten9fo de hortas nas escolas e creches, em

parceria com a Secretaria Municipal de Agricu血ra, Pecu誼a e Abastecimento.

XⅡI.Gerenciar o Fundo Municipal de Educa9着O‑FME e Fundo de Manuten確O e
DesenvoIvimento da Educa確O Bえsica‑FUNDEB, bem como os demais recursos or9amentんrios
destinados a educa9肴O P的lica assegurando a sua plena utiliza9都o e eficiente operacionalidade;

XIV. Criar Portarias e afins necess各rias ao pleno funcionamento e a execu辞O das atividades do

Org為o.

Art. 46. Compete a Ger6ncia Administrativa e Patrim6nio‥

I.

Elaborar relat6rios e documentos para fins de presta9訊o de contas dos recursos da pasta;

Ⅱ. Gerenciar o quadro de servidores;

IⅡ. Entregar mensalmente o relat6rio e a documenta辞O neCeSS缶a para a prestacao de contas;

IV. Lotar entre as unidades escolares os servidores observando a carga hor征a trabalhada;

V. Comunicar ao 6rgわsuperior qualquer irregularidade praticada pelo servidor;

Ⅵ:. Colaborar com os demais 6rgあs na solu辞O de assuntos comuns;

VⅡ. Manter atualizado o cadastro funcional dos servidores cedidos a outros 6rgaos;

ViⅡ. Controlar o registro de fa′ltas, 1icencas, ferias e outros afastamentos previstos no Estatuto do

Servidor;
母
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Ⅸ・ Prover, COntrOlar e manter o estoque dos materiais necess細os ao funcionamento da

Secretaria e dos prQjetos;

X. Controlar todos os bens patrimoniais (m6veis e im6veis) da Secretaria, Escolas e outros
Pr6dios vinculados.
XI・ Exercer outras a96es correlatas atribuidas pelo Secret誼o Municipal de Educa9fo.

Par盃grafo心nico. Integran a estrutura Ger6ncia Administrativa e Patrim6nio:

I. Coordenacfb de Servi9OS de Manutencfb e Reparos do Patrim6nio Fisico.
Ⅱ・ Compete a Coordena9fb de Servicos de Manuten尊O e Reparos do Patrim6nio Fisico:

a) acompanhar os servi9OS inerentes a manuten96es e reparos nos pr6dios e equipamentos pdblicos
SOb a gest急o da Secretaria Municipal de Educa9aO

Cu血ra, Esporte e Lazer, naS area de instala辞O

hidrinlica, instalap款o e16trica, refrigera9急O, Pintura e outros.

Art・ 47. Compete a Ger6ncia de Ensino e DesenvoIvimento da Aprendizagem:

I. Conduzir o processo educativo formal de toda rede de ensino;
Ⅱ・ PlanQjar, mOnitorar e avaliar todo o processo pedag6gico das Escolas Municipais;

Ⅲ. Acompanhar o desenvoIvimento das atividades de ensino;

IV. Zelar pelo cumprimento do calend証o escolar.

Paragrafo dnico. Integram a estru山ra Gerencia de Ensino e DesenvoIvimento da Aprendizagem

I. Coordena9fb Geral do Ensino Infantil
Iエ. Coordenacfb Geral do Ensino Fundamental I

IⅡ. Coordena9fb Geral do Ensino Fundamental II

IV. Coordena9肴O da Educa9肴O do Campo

V. Coordena9fb de Educa辞o de Jovens e Adultos

VI. Coordena辞O de Educa9fb Especial e praticas inclusivas.

VII・ Coordena9肴O de Educa9肴O Ambiental.
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Art. 48. Compete a Gerencia de PrQjetos e Programas Educacionais‥

I.

Auxiliar a elabora尊O e eXeCu辞o de prQjetos e programas;

II. Elaborar e fomecer relat6rios de acompanhamento de cada prqieto e/ou programa;
IⅡ. Captar recursos, bem como, buscar parcerias para o desenvoIvimento de prQietos

educacionais junto aos govemos Federais e Estaduais.

Art. 49. Compete a Ger6ncia de Esporte e Lazer:
I. Promover e coordenar a execu9aO e SuPervis為o das atividades desportivas e de lazer do

Municipio;
II. Formular, COOrdenar, eXeCutar e avaliar os planos, PrOgramaS e PrQjetos atinentes a promocao

do esporte, 1azer e da atividade fisica, COmO um instrumento de inclusfb e desenvoIvimento social

no ambito do Municipio;
IⅡ. Promover o acesso a pratica do esporte, O lazer e a atividade fisico da popula鋳O do Municipio

de foma equamme e Participativa, Visando症ntegra9肴O e inclus各o social;

IV. Definir normas e crit6rios para o funcionamento e utiliza誇O dos espa9OS P品elicos e dos
Cen誼os esportivos para a pratica do esporte competitivo, O lazer e as atividades fisicas por parte

da popula辞O e entidades afins no Municipio;

V. Promover programas e a95es de assistencia t6cnica e apoIO aS rePreSenta96es desportivas
munlCIPalS, aS OrganlZa9OeS eSPOrtivas e de lazer e a 6rg肴os representativos da comunidade;

VI. Promover a articula9肴O COm 6rg肴os federais, eStaduais e municipais, de modo a assegurar a

COOrdena9急O e a exeCu9肴O de programas e a96es de promo9肴O do espoIle, do lazer e da atividade
嫡sica;

VⅡ. Definir, PrOmOVer e divulgar o calend誼o anual esportivo e de lazer do Municipio, de forma
articulada e participativa com as organlZa90eS COrrelatas, em COn§OnanCia com as diretrizes gerais

do Govemo Municipal e da legisla辞O Vigente;

VⅡI. Realizar rela辞o e or9amentOS de material desportivo para as institui96es escolares;

IX. Promover campeonato entre as Institui96es Educacionais do Municipio;
X. Acompanhar e assessorar as atividades desportivas das unidades escolares;
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XI. Gerenciar todos os espa9OS Pbblicos destinados a pr各ticas esportivas que n肴o estejam

integrando ou que funcione dentro das estruturas escolares.

Art. 50. Compete a Ger台ncia de Cultura:

I. Coordenar e promover eventos culturais no Municipio;

II. Planejar, eXeCutar e aCOmPanhar a politica cultural do Municipio;
IⅡ. Mapear, difundir e refor9ar a identidade cultural do Municipio;

IV. DesenvoIver atividades de preserva9fo do patrim6nio hist6rico cultural e artistico no ambito

do Municipio;
V・ Articular e participar ativamente do desfile em comemora9aO aO αdia da independencia

;

Vr. Atuar conjuntamente com as demais gerencias no sentido de modemizar a Biblioteca

Municipal;
VⅡ. DiⅧ1gar e promover as atividades em comemoracfb ao anivers誼o do Municipio (12 de

maio);
VⅡI. Fomentar as manifesta96es cu血rais, tantO nO que Se refere a produ9肴O de cultura quanto no

que conceme a divulga辞O de produtos cu血rais;
IX. Incentivar a pa正cipa9肴O da comunidade na elabora辞O e PrOPOSta de planos prQjetos e eventos

de natureza cu血ral;

X. Realizar atividades que possibilitem a popula9aO a COnViv6ncia com as artes em geral,
despertando‑1he o interesse pela cultura;
XI. Promover a96es visando a valoriza辞O do artista local;

XII. DesenvoIver e acompanhar os objetivos, aS metaS e a96es do PlanQjamento Estrat6gico de
Govemo que est匂am relacionados a Cu血ra;
XIⅡ. Desempenhar de outras atividades correlatas.

Art. 51. Compete a Gerencia de TecnoIogia e Informa辞O:

I.

PlanQjar, COOrdenar, aCOmPanhar e avaliar a implanta9aO de politicas e diretrizes

COrPOrativas relativas as缶eas tecno16gicas e infoma9奮O;
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II. Plan匂ar, COOrdenar, SuPervisionar e orientar a execu9肴O das atividades corporativas relativas

a modelagem de processos, ger6ncia de prQjetos, Sistemas de informa9肴O, redes de comunlCa9aO,
Seguran9a da infoma9aO

ⅡI・

aquisi96es de equlPamentOS e SOftwares e demais servi9OS COrrelatos;

Estabelecer nomas, SuPervisionar e orientar a execu商O das atividades relativas aos sistemas

de informa9肴O

SuPOrte aOS uSu証os de tecnoIogia da infoma辞O e Servi9OS de informa辞O da

Secretaria, Escolas e demais pr6dios vinculados;
IV・ Dimensionar as necessidades de capacita9肴O dos recursos humanos envoIvidos em

tecnoIogia da infoma辞O;

Årt. 52. Compete a Gerencia de Transporte Escolar:

I. Gerenciar politicas de transporte escolar da rede Municipal e Estadual de ensino;
Ⅱ・ Plan争vr e viabilizar rotas, Visando a eficiencia e a economicidade da demanda do transporte
escolar;

Ⅲ・ Fiscalizar e executar as a96es referentes a manuten9肴O da frota do transporte escolar;

IV. DesenvoIver atividades educativas e aplicar medidas preventivas para melhor desempenho
e otimiza鋒O do transporte escolar;

V. Organizar a distribui辞O dos veiculos para adequado transporte escolar;

Vi. Gerenciar o abastecimento dos veiculos, bem como controlar o consumo de combustiveis,
lubrificantes e outras pecas de reposICaO.
VⅡ. Elabora9肴O de escalas de trabalho dos servidores vinculados ao transporte escolar.

Art. 53・ Compete a Gerencia de Alimenta確o Escolar:

I・

Gerenciar as atividades referentes a alimenta9為O eSCOlar;

II. Acompanhar o card細io da merenda escolar elaborado pelo nutricionista;
IⅡ. Gerenciar a aquisi9fro dos produtos para preparo da alimenta9fo escolar, Zelando pela sua

qualidade e validade;
IV. Fomecer os meios necess誼os e adequados para o amazenamento;
V. Subsidiar o preparo dos alimentos servidos na merenda escolar, de acordo o card細o

nutricional;
Vi. Gerenciar o transporte e a distribui辞o dos generos alimenticios para as Escolas Municipais;

VII・ Realizar semestralmente pesquisa de opiniao com os alunos sobre a aceita9aO do card毎o

da merenda escolar.
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54. Compete a Gerencia do Programa Dinheiro Direto na Escola:

I・ Prestar assist合ncia as escolas p皿icas do Municipio de Dom Eliseu‑Paね, que te血am mais de 50 alunos

e que tenham sido cadastradas em algun dos programas do PDDE

>

Educacao Integral

>

Acessibilidade

>

Educa9為O Conectada

>

Sustentabilidade

>

Campo

>

Novo Ensino M6dio

>

Emergencial

>

Estrutura

>

Brasil naEscola

>

B秘ico

>

Desempenho

>

Ou naS Suas ap6es integradas‥

Educap急o e Familia

>Ågua

II. Orientar os presidentes dos conselhos escolares no cumprimento das legisla96es que regem o

PDDE, afim de evitar arbitrariedades no uso dos recursos oriundos do Fundo Nacional de
DesenvoIvimento da Educa9あ(FNDE);

III. Acompanhar a presta9aO de contas das Unidades Executoras, Observando o cumprlmentO dos
PerCentuais que foram definidos pelo gerente da Entidade Executora no ato do cadastro no
PDDEWEB. Para aquisi9急O de Material de Consumo ou Material Permanente;

rV. Garantir que em toda e qualquer situa9奮O que aS eSCOlas s匂an atendidas as UEx (Unidades
Executora e班X (Entidades Executoras), COnfome o caso

PreCisam estar adimplentes com a

Obriga9肴O de prestar contas de recursos repassados pelo PDDE, em eXerCicios anteriores

Art. 55. S急o atribui96es basicas da Secretaria Municipal de Sa心de:

I. Supervisionar a politica municipal de sande;

II. DesenvoIver atividades preventivas e curativas nas deas m6dicas, Odonto16gicas e
PSico16gicas no ambito de sua competencia e de acordo com o plano municipal de sa哩

Ⅲ・ Integrar as a96es do sistema血co de sande‑SUS;
rV. Manuten9易O das unidades de sa同e do Municipio;
V. Executar os servi90S laboratoriais舟mac6uticos e realizar campanhas de vacina9肴O P皿ca;
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VI. Executar convenios e congeneres nas紅eas de sa心de;

VⅡ・ Promover as conferencia de sande e subsidiar as atividades do conselho municipal de sande;
VⅢ・ DesenvoIver servicos de vigilancia sanit誼a;

1X. Observar e cumpnr as nomas voltadas para a responsabilidade fiscal;

X. Gerir demais atividades correlatas ou determinadas pelo Prefeito Municipal.

Par勾ra書吊inico. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Sadde:

I.
II.

Secrctario Municipal de Satde;
Secret各ria;

ⅡI・ Diretoria Hospitalar;

IV・ Diretor de Unidade de Pronto Atendimento ‑ UPA;

V・ Gerencia de Unidades de Sande e Aten9奮O Bdsica;

a) Coordena辞O de Unidades de Sande
b) Coordena9為O do Programa de Agente Comunit誼o de Sande‑PACS.
VI. Gerencia de Epidemio16gica e Imuniza確O;

VⅡ. Gerencia de Endemias;

VⅢ・ Ger台ncia de Vigilancia Sanitina;
IX. Gerencia de Nutri9肴O e Alimentos;

Ⅹ.

Ger6ncia do Centro de Abastecimento Famac6utico̲CAF.

Art. S6・ Compete ao Secretdrio Municipal de Sa心de‥

I・

Executar a politica municipal de sande ptolica, nO ambito de sua competencia, de acordo

COm aS disponibilidades das quotas or9ament各rias;

II. Promover a coopera9気O do Municipio com os 6rgfbs e entidades Estaduais e Federais,
encarregadas dos servi9OS de defdsa sanit壷a;

Ⅲ・ Promover as atividades da politica sanit誼a do Municipio, aplicando e fazendo aplicar a

legi sl a9aO COrreSPOndente;
IV. Cooperar com institui96es privadas que se destinem a realiza9急O de qualSquer atividades

COnCementeS aO PrOblema de sande;
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V. Promover a execu確o e implanta確o de programas de educa確o sanitaria, medica e

Odonto1 6gi ca;
VI・ Manter o「ganizado e atualizado o cadastro social para fins de atendimento da populacao na

area de satde, de acordo com os crit6rios de prioridades e das condi96es financeiras e

OrCamentdrias do Municipio;
VⅡ・ Acompanhar as atividades do Conselho Municipal de Sa心de;
VⅢ・ Organ王zar a Confer6ncia Municipal de Sa心de, de acordo com normas estal)elecidas na

legisla9aO Pe証nente;
IX. Gerenciar o Fundo Municipal de Sa心de‑FMS, bem como os demais recursos or9ament誼os
destinados a sa心de pbblica assegurando a sua plena utiliza9肴O e eficiente operacionalidade;

X・ Executar tarefas con‑elatas que lhe forem deteminadas pelo Prefeito;
XI. Criar Portarias e afins necess毛rias ao pleno funcionamento e a execu9fb das atividades do

Orgao.

Art・ 57. Compete a Diretoria Hospitalar:

I.

Coordenar, Orientar, eXeCutar e reSPOnder pelo Hospital Municipal e suas extens∂es;

II. Elaborar as escalas de tral)alho das各reas afins;

Ⅲ. Manter os servi9OS bdsicos hospitalares em suas especialidades;
IV. Manter a organiza確O, dos serv19OS, PeSSOal e patrimonial das atividades do Hospital

Municipal;
V. Elaborar a escala de revezamento, quadro de hor証o e controle de folga.

Art. 58. Compete ao Diretor de Unidade de Pronto Atendimento ‑ UPA:

I. demonstrar compet6ncias pessoalS;
II. coordenar interfaces com entidades sociais e profissionais;
IⅡ. coordenar a96es de sadde;

IV. planejar a95es de sadde;
V. avaliar a96es de sa心de;

VI. administrar recursos financeiros;
VⅡ・ definir estrat6gias para unidades e/ou programas de sa心de.

Art. 59. Compete a Ger6ncia Administrativa:

I.

Executar todas as atividades administrativas da Secretaria, Patrimonial e pessoal;
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Ⅱ. Promover atividades da drea de administra9わda Secretaria de Sa心de;

IⅡ. Gerenciar reuni∂es;
IⅤ・ Gerenciar e elaborar as propostas or9amentarias e submete‑1as a aprova確O do Secret抗o

Municipal de Sa心de;
Ⅴ. Elaborar, PlanQjar, Organizar, SuPervisionar e controlar todas as atividades administrativas

no ambito da Secretaria Municipal de Sadde;
VI. Distribuir quantitativamente e qualitativamente em co叩untO COm aS OutraS gerenCias a

lota9肴O de servidores de acordo com a necessidade de cada setor.

Art. 60. Compete a Gerencia de Unidades de Sa心de e Aten辞O Basica:

I.

Manter atualizado o cadastramento das familias e dos individuos no sistema de informa9訊o

indicado pela Secretaria e utilizar, de foma sistematica, OS dados para a analise da s血a確O de
Sa心de;

Ⅱ. Realizar a亨6es de aten9あa sa止de conforme a necessidade de sa止de da popula9あlocal;

ⅡI・ Acompanhar e avaliar sistematicamente as a96es implementadas, Visando ireadequa辞O do

PrOCeSSO de trabalho;
IV. Realizar reuni6es de equlPeS a fim de discutir em cor申vnto o planejamento e avalia9fb das

a96es da equlPe, a Pa血da utiliza辞O dos dados disponlVelS;

V. Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe言ntegrando缶eas t6cnicas e profissionais de

diferentes form a96es;

VI. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar a96es Inter
SetOriais;

VⅡ. Realizar outras a96es e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades Iocais;

ViⅡ. Garantir da aten鋳O a Sa的e buscando a integralidade por meio da realiza9肴O de a96es de
PrOmO9肴O, PrOte9fo e recupera95o da sande e preven辞O de agravos; e da garantia de atendimento
da demanda espontanea, da realiza9訊o das a96es programaticas, COletivas e de vigil急ncia a satlde;

IX. Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informa9肴O na Aten確o

Basica.

Art. 61. Compete a Coordena辞o de Unidades de Satde:
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I. Iden碓car as necessidades de interven96es de cuidados, PrOPOrCionando atendimento

humanizado;
Ⅱ・ Coordenar e acompanhar as atividades dos Postos de Sande da Familia.

Art. 62. Compete Coordena辞O do Programa de Agente Comunitえrio de Sa心de‑PACS:

I・ Realizar o cuidado da sande da popula9肴O adscrito, Prioritariamente no ambito da unidade

de sande, e quando necessdrio no domicilio

e nOS demais espa9OS COmunit誼os (escolas,

associac6es, entre OutrOS);
II・ Realizar busca ativa e notificar doen9aS e agravOS de no舶ca辞O COmPuls6ria e de outros
agravos e situa96es de import含ncia local;

Ⅲ・ Realizar a96es de educa9aO em Sande a popula9aO, COnfome planQjamento da equlPe;

Ⅳ・ Promover a mobiliza9肴O e a Participa確O da comunidade, buscando efetivar o controle social.

Art・ 63 ‑ Compete a Gerencia de Epidemio16gica e Imuniza9為O‥

I. Coordenar e orientar as atividades bdsicas a Epidemiologia do Municipio
II. Formular e propor o Plano de Vigil含ncia em Sa心de, em Sintonia com a politica nacional e de

acordo com a realidade do Municipio;
IⅡ. Promover a capacita辞O t6cnica e o desenvoIvimento dos recursos humanos envoIvidos em

Vigilancia

aSSim como a difus奮o de informa96es relacionadas a sa心de;

IV. Detectar epidemias;
V. Descrever a distribui辞o e dissemina辞o de eventos de sande;

VI. Elabora9肴O de normas e rotinas t6cnico operacionais

Visando a detec確O, PreVen9肴O e

COntrOle dessas doen9aS e agravOS;
VⅡ. Capacita鐘O dos colaboradores;

ViII. Realizar pesquisa larv証a em lmOVelS Para levantamento de indice, descobrimento de focos,

armadilhas e pontos estrat6gicos;
Ⅸ・ Realizar a elimina9肴O de criadouros tendo como m6todos de primeira escolha o controle

mecanico (remo確O, destrui9fb, Veda9奮O, etC.);

X. Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecanico,
aplicando larvicida ou adulticida confome orientap肴o t6cnica;

XI. Coletar exemplares de vetores em armadilhas ou em seu habitat natural;
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XII. Observar a

ordem de servi9OS

Para Verifica軸O dos produtos (CategOria, PraZO de validade,

COndi96es de uso) e os equipamentos necessえrios;

XⅢ・ Realizar cada servlCO COmO mOmentO血co e singular, eVitando retornos e reclama96es;

XrV・ Abordar os moradores de forma cortes, ide舶cando‑Se atrav6s do cracha, que dever各ser

POrtado sempre em lugar visivel;
XV・ Dar opo血nidade aos moradores para perguntas e solicitac6es de esclarecimentos,

XVi. Orientar a popula9fro de forma clara e precisa;
XVⅡ・ Deixar seu itiner誼o diario de trabalho no posto de al)aSteCimento (PA);

Art. 64. Compete a Gerencia de Endemias:

I・ Mapear e referenciar geograficamente agravos, fatores de risco e outras infoma96es

relevantes para a sande humana;
II・ Analisar situa9aO de sande e elaborar plano operacional para o desenvoIvimento do trabalho;

III・ Encaminhar ao servi9O de sa。de os casos suspeitos de dengue, Chikungunya, Zika e demais

rV. Monitorar, nO meio ambiente, fatores n急o bio16gicos de risco para satde humana relacionada

a qualidade da縫ua, SOIo e ar;

V. Monitorar a qualidade da蜜va para consumo humano em nivel local;

VI. Controlar doen9aS de animais, VetOreS, animais pe9Onhentos e artr6podes de importancia
Sanit缶ia;

ViI. Atuer em situa96es de surtos de doen9aS tranSmitida por alimentos;
VⅢ・ Atuer na vigilancia e no controle de doen9aS e agravOS tranSmissiveis e n肴o transmissiveis.

IX. Monitorar a oco町台nCia de zoonoses em popula96es animais de interesse para a sa。de

humana, Silvestres e sinantr6picos;
X. Executar a96es de controle de doen9aS/agravos interagindo com os ACS e equipe de Atenc肴o

Bdsica;
XI. Iden揃car casos suspeitos dos agravos/doen9aS e enCaminhar os pacientes para a unidade
de Sande de referencia e comunicar o fato ao respons各vel pela unidade de sande;
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X皿Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doencas e medidas de
Preven9肴O individual e coletiva;

XⅢ・ Registrar as infomae6es referentes ds atividades executadas;

XrV. Mobilizar a comunidade para desenvoIver medidas simples de mango ambiental e outras
formas de interven9肴O nO ambiente para o controle de pragas.

Art. 65・ Compete a Ger6ncia de Vigilancia Sanit誼a:

I・

Coordenar, em Seu ambito de atua9あ, aS atividades de vigilancia em sa品e;

Ⅱ・ Fortalecer as capacidades de detec9奮O e reSPOSta OPO血nas as emerg台ncias de sande p心blica

no ambito do Municipio;
Ⅲ・ Apoiar a implantaefo de infraestrutura especifica para atua辞O em Situa96es de emerg6ncia

de sa心de pthlica;

rV. Monitorar as fontes de infoma96es oficiais e nao oficiais e divulgar informa96es
relacionadas as emergencias em sande ptolica;

V. Coordenar a avalia9aO Peri6dica das emergencias de sande ptolica municipais, de forma
integrada e compartilhada entre todas as dreas t6cnicas e setores afins;
VI. DesenvoIver processos de capacita9訊o e treinamento para os profissionais do Sistema

Municipal de Vigilancia em Sande;
Ⅵェ・ Atuar em conson含ncia com as diretrizes defihidas para o Sistema Municipal de vigilancia

em satde, COnSiderando as particularidades regionais e das supervis6es de Vigilancia em Sande;
VⅡI・ Elaborar planos de a車O e PrQjetos∴adequados a realidade e necessidades reglOnalS, em

COnSOnanCia com as politicas pdblicas;

IX. Utilizar e estimular o uso de m6todos epidemio16gicos na caracteriza9fo dos problemas de
Sa心de, Visando ao plan匂amento das atividades atinentes a vigilancia em sande;

X. Coordenar o sistema de vigilancia, eXeCutando de forma complementar ou suplementar;
XI. Dar publicidade as ae6es e medidas administrativas desenvoIvidas no ambito da vigilancia
em sa心de;

XII. Remeter periodicamente a Secretaria Municipal de Sande informac6es sobre as a96es de
Vigilancia em sande executadas no ambito de sua compet6ncia.
Art. 66・ Compete a Ger6ncia de Nutri9fb e Alimentos;
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Elaborar e executar a Politica de AIimenta印O e Nutri亨象O do Municipio, em COnSOnanCia

com a Politica Nacional do Minist6rio da Sa蘭e e leis relacionadas, tais como a Lei Organica de
Seguran亨a Alimentar e Nutricional,

Ⅱ.

Normatizar, PlanQjar, aCOmPanhar, COntrOlar e avaliar as atividades de promo9肴O,

PreVen9呑b, reCuPera9肴O e aSSistencia nutricional, bem como as a96es de Vigilancia Alimentar e

Nutricional do Municipio;
IⅡ.

Apresentar estatisticas, relat6rios de atividades e dados, relacionados as atividades de

alimenta9aO e nutri9aO realizadas;
rV.

Participar da defini9肴O da aquisi亨あdos alimentos e insumos estrat6gicos, Segundo seu

PaPel nos planos, PrOgramaS, Pr句etos e atividades que operacionalizarao;

V.

Promover a ado確o de praticas e h叙)itos alimentares saudiveis, mediante mobiliza9肴O de

diferentes segmentos da sociedade e por intermedio de campanhas de comunica辞o;

VI.

Elaborar card各pio nutricional do Hospital Municipal, de acordo com as prescncoes

medicas.

Art. 67. Compete a Gerencia de Abastecimento Farmaceutico:

I.

Gerenciar a entrada e saida de medicamentos;

Ⅱ. Manter e controlar estoque‑Padrわde medicamentos e produtos farmac6uticos utilizados nas

unidades de inte「na9fb, aPOIO PrOPed台utico, PrOntO atendimento e o皿OS Serv19OS;

ⅡI. Controlar a validade, dispensar medicamentos fracionados;

IV. Realizar as atividades de controles de psicotr6picos, dispensa9各O e fracionamento de

medi camentos;
V・ Dispensa os medicamentos de acordo com a prescr19aO m6dica, Sendo separados e
identificados pelo nome do paciente, nO do leito e hor各rio de admihistra9aO;

VI. Realiza辞o as atividades de intera辞o medicamentosa;

VⅡ・ Gerenciar o controle de temperatura e amazenamento dos medicamentos temolal)eis.

ViⅡ・ Sele9肴O de medicamentos, gemicidas e correlatos necess毛rios ao hospital realizado pela

COmissfb de famdeia e terapeutica ou correspondente e associada a outras comiss6es quando
necessatio;
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Ⅸ. Recomendar a aquisi確O, COnServa9肴O e COntrOle dos medicamentos selecionados

estabelecendo niveis adequados para aquisi印O POr meio de um gerenciamento apropriado dos

estoques;
X. Dispensar medicamentos para pacientes extemos e em alta hospitalar prestando orienta9肴O
farmac6utica adequada; ‑ Manipular solu96es desinfetantes e distribui‑1as na dilui9肴O de uso para

todas as unidades; ‑ Preparar solu96es antiss6pticas distribui9肴O em COndi亨6es de pronto uso;

XI. Fracionar formas s61idas e liquidas para uso oral e/ou parenteral necessarias a pediatria,
unidade neonatal e pacientes especiais de acordo com prescri辞o medica;

XII. Elaborar pedidos de compra de medicamentos, emitirem pareceres t6cnicos

mSPeCionar

receber, armaZenar e distribuir medicamentos, PrOdutos e insumos famac6uticos.

Art. 68. S肴o atribui96es da Secretaria Municipal de Infraestrutura:

I.

Executar obras ptolicas munlCIPalS;

II. Conservar e fiscalizar vias e logradouros ptolicos;
ⅡI. Realizar servi9OS de arboriza9aO urbana, Pra9aS Ptolicas, ParqueS e reServaS;

rv. Assessorar as demais secretarias em缶eas tecnicas da sua competencia;

V. Fiscalizar e regular utiliza尊o dos bens pdblicos, COmO ruaS, Pra9aS e logradouros;

VI. Implantar e manter os servi9OS de ilumina9肴O P心blica;

ViI・ Coordenar as atividades dos cemiterios ptolicos municipal;
VⅢ・ Executar e f scalizar as atividades de limpeza p的lica municipal;

Ⅸ・ PlanQja「 e organiza「 as atividades de habita坤o na Sede e Distritos do Municipio;

X. Cumprlr COm aS atribui96es previstas na Lei Organica do Municipio.

Par毎rafo心nico. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura:

I.

Ⅱ.

Secret誼o Municipal de Infraestrutura;

Secret各ria;

Ⅲ・ Gerencia de Obras, Engenharia e Cemit6rios Pdblicos;
IV. Ger台ncia de Urbanismo e Turismo;

V. Gerencia de Habita9奮O e Ilumina9fo Ptolica;

VI・ Departamento Municipal de Transito e Transportes‑DMTT.
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Art. 69. Compete ao Secretんrio Municipal de Infraestrutura‥

I・

Plan句ar e fazer executar as a96es de competencia da pasta, bem como, emPregar metOdo

que atenda ao interesse pbblico e social no desempenho de suas fun96es, atendendo aos principios
e leis que regem a administra9fb p心blica.

II. PlanQjar e gerenciar a execu鋳O de a96es de infraestrutura, COmPreendendo engenharia,

Obras, habitac肴o, urbanismo, Cemit6rios p的licos e ilumina辞O Pdblica com a manuten確o e
execu辞O de programas e a96es govemamentais do Municipio, COmPreendendo tamb6m as vias e
logradouros p心blicos urbanos, Pra9aS e ParqueS, aS rOdovias munlC工PalS, OS Serv19OS COnStanteS de

PrOgramaS VOltados ao atendimento as propriedades rurais e urbanas, O SaneamentO bdsico, tantO
urbano quanto rural;
Ⅲ・ Acompanhar e fiscalizar a execucao de obras rodovi餌as e de outras obras p的licas,

IV. Atuar de forma integrada com os demais 6rgあs do Govemo Municipal,

V. Acompanhar, Orientar, fiscalizar e coordenar a politica municipal de desenvoIvimento
habitaci onal ;
VI. Organizar e coordenar atividades referentes鉦1umina9fo p同lica dando suporte em todos os
bairros a estrutura de ilumina9肴O;

XⅢ・ Acompanhar, fiscalizar, Orientar e coordenar todas as ger6ncias da estmtura da Secretaria de
Infrae strutura;

XIV. Criar Portarias e afins necess誼as ao pleno funcionamento e a execu確O das atividades do

Org豹.

Art. 70. Compete a Gerencia de Obras, Engenharia e Cemit6rios Pdblicos:

I.

Controlar a execu辞O e manuten9fb predial;

Ⅱ. Executar pequenos servi9OS de engenharia para conserva9肴O de bens im6veis;

ⅡI. Controle do material e equlPamentOS neCeSS誼os para o desempenho das atividades afins;

IV. Elal)Ora9肴O Peri6dica de relat6rio das atividades desenvoIvidas pela gerencla;

V. Promover estudos e levantamentos para realiza9脅O de obras e servi9OS de engenharia;

VI. Elaborar composi9あde orcamentos, Planilhas, termOS de refer6ncia para subsidiar

procedimentos licitat6rios;
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VⅡ. Controlar a execuc肴o de contratos de obras e servi9OS de engenharia;

VⅡI. Elaborar sistemas de controles, avaliac急o e acompanhamento de obras e servicos de

engenharia;
IX. Elaborar, aCOmPanhar e, Se for o caso, ateStar boledns de medi辞O de obras ou servi9OS de

engenharia;
X・ Acompanhar elabora確O de prQjetos de arquitetura;

XI・ DesenvoIver atividades de manuten9肴O e COnServa9fo dos servi9OS de cemiterios ptolicos.

Art・ 71. Compete a Gerencia de Urbanismo e Turismo:

I. Implanta確o e conserva9わde pracas, ParqueS ejardins;

Ⅱ・ Vistoriar e identificar avarias das vias pdblicas;

ⅡI. Organizar os materiais e equlPamentOS neCeSSarios para o efetivo e eficiente desempenho

das atividades correlatas;
IV・ Apresentar relat6rios peri6dicos das atividades e a96es desenvoIvidas pela unidade;

V・

Elaborar prQjetos urbanisticos;

VI. Elaborar prQjetos complementares de engenharia, afeta a drea de urbaniza辞O;

VⅡ・ Participar na elabora確O de composi9都o de or9amentOS, Planilhas e temos de referchcia para

fins de subsidiar processos licitat6rios;
VⅢ. Fiscalizar os servicos de urbanismo;

IX. Elal)Orar Sistemas de controles, avalia鋳o acompanhamentos dos servlCOS afetos a unidade;

X. Atestar o recebimento de serv19OS PreStados ou executas por terceiros;
XI. Incentivar a realiza95o de estudos, Pr匂etos e pesqulSaS relacionadas ao turismo.

Art. 72. Compete a Gerencia de Habita辞O e IluminacあP心blica:

I・

Gerir e supervisionar, de foma direta e/ou indireta, a elabora9訊o e execu辞O de prQjetos de

amplia9aO da rede de ilumina95o pdblica urbana e rural;
Ⅱ. Coordenar as atividades de ilumina確o p心blica;

Ⅲ. Gerenciar e fiscalizar o uso da iluminap肴o pdblica.
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IV. Coordenar, SuPervisionar e acompanhar os servieos de execu9aO e manuten9あda rede de

工lumina9あP蘭lica urbana e rural;

V. Analisar infoma96es sobre o controle de estoque de material correlato, tOmando medidas
Para Sua rePOSi9肴O;

VI. Participar na elaborac肴o de composi鈎o de orcamentos, Planilhas e temos de refer台ncia para

fins de subsidiar processos licitat6rios.

Art. 73. O Departamento Municipal de Transito‑DMTT, que SOb a gestfo do Diretor, POSSui as
Seguintes atribui96es:

I.

Coordenar as atividades de transito e廿ansportes exercidas pelo Municipio;

II. Promover a realiza辞O de estudos, PeSqulSaS a reSPeito das necessidades do transito no

Municipio;
Ⅲ・ Promover em colわora9肴O COm OS OutrOS 6rg肴os da federa9肴O, atividades e campanhas de

esclarecimentos e orienta9fo;
rV. Fiscalizar a execu9肴O dos servlCOS rOdoviarios munlCIPalS.

V. Estabelecer os esquemas operacionais para o servico de t各xi, definindo custos, equlPamentO

e locais de funcionamento;
VI. Fiscalizar, Segundo os parametros definidos, a OPera辞O e a eXPIora9肴O de transporte pbblico

de passagelrOS POr 6nibus, POr taXi, POr lota96es, POr mOtO t寂i e por transportes especiais,

PrOmOVendo as corre95es, aPlicando as penalidades regulamentares nas infra96es e arrecadando

Valores provenientes de multa;
VⅡ. Elal)Orar eStudos, eXeCutar e fiscalizar a politica e os valores tarifarios fixados para cada

modalidade de transporte p心blico de passagelrOS.

VⅢ. Administrar a execu9aO do regulamento e das normas sob transporte pdblico de passagelrOS

no Municipio de Dom Eliseu.
Par鵡rafo血ico. Integram a estrutura administrativa do Departamento Municipal de Transito‑

DMTT:
I.

DiretordoDMTT;

II. Gerencia de Transportes Urbanos;
lⅡ. Agentes Municipais de Transito.
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Art. 74. Compete ao Diretor do Departamento Municipal de Tr急nsito‑DMTT:

I.

Atuar na administra9fo pessoal? desenvoIvimento dos reoursos humanosブServ1亨OS gerais, de

materiais e patrim∂nio;

II. Coordenar a elabora9肴O de estudo, PrOgramaS e PrQjeto relacionados com o sistema viario e
O Sistema de circula9肴O do munlCIPIO reSPeitando as normas munlCIPalS;

IⅡ. Fiscalizar, autuar e aPlicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis relativas as

infra?6es, instituidas pelo C6digo de Transito Brasileiro‑CTB, bem como notificar e arrecadar
multas que aplicar;
IV. Cumprir e fazer cumprir a legislacあe as normas pertinentes do transito, nO ambito de suas

atribui96es no territ6rio do municipio de Dom Eliseu;

V. PlanQjar, PrQjetar, regulamentar e operar o transito de veiculos promovendo a hamonlZa9aO
e integra辞O da circula尊O e da seguran9a dos fluxos urbanos;

VI. Implantar, manter e OPeur OS Sistemas de sinaliza9aO, OS dispositivos e os equlPamentOS de
COntrOle vidrio;
VⅡ. Coletar dados estatisticos e elaborar estudos sobre os acidentes de廿ansito, SuaS CauSaS e

SOlu96es;
VⅢ. Estabelecer, em COnjunto com os demais 6rgaos correlatos, aS diretrizes para a politica de

transito e transportes;
Ⅸ. Arrecadar valores provenientes das estadias e remo9fo de veiculos e objetos;

X. Implantar as medidas da politica Municipal de transito e do plano Municipal de transito e
transportes;
XI. Promover e participar de prQjetos e programas de educa辞O e Seguran9a de transito de acordo

COm aS diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XII. Planejar e implantar medidas para a redu9aO e Circula辞o de veiculos e reordena9aO do

tr綻go com o objetivo de diminuir a emissao de poluentes;

XⅢ・ Registrar e licenciar na forma da legisla鋳O, CicIomotores, Veiculos de trac肴o animal,

fiscalizando e autuando, aplicando penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infra96es;

XrV. Articular‑Se COm OS demais 6rgaos do sistema nacional de transito no Estado do Para, SOb a
COOrdena確O do DETRAN;
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XV. Fiscalizar o nivel de emiss肴o de poluentes e ruidos e dar apo10 aS a9OeS eSPeC描cas dos

6rg肴os de defesa ambiental;

XVT. Vistoriar veiculos que necessitem autoriza辞O eSPeCial para transitar e estabelecer os
requisitos t6cnicos a se「em observados para a circula亨奮O dos mesmos.

Art. 75. Compete a Secretaria Municipal de Agricu血ra, Pecu誼a e Abastecimento:

I.

Promover a politica municipal de agricultura, PeCuaria e abastecimento;

II・ Plan吐vr, eXeCutar e fiscalizar as atividades referentes症gricultura no ambito municipal;

ⅡI. Promover o desenvoIvimento e potencializa確o das cadeias de produ車o Iocal;

IV・ Promover a politica e o planejamento da produ9肴O, da comercializa9急O, al)asteCimento e

Seguran9a alimentar, da amazenagem e do cr6dito agricola;
V. Promover eventos e ac6es de educa確O e COnSCientizac肴o na drea de seguranca alimentar,
em coordena9わcom as demais secretarias munlCIPalS, em eSPeCial no ambito do ensino escolar

p的1ico;

VI. DesenvoIver e articular planos e a96es munlCIPalS e intermunicipais de interesse da
agrOPeCuarl a;
VⅡ. Fomentar a produ9訊o agropecu征a;

VⅢ・ Divulgar as infoma96es t6cnicas e econ6micas relativas a agropecu誼a;

IX. Promover a elabora辞O de estudos e de pesqulSaS Cient脆cas e tecno16gicas relativas a

agrOPeCuan a;
Ⅹ. Promover a aplica車O da legislacao relativa a defdsa sanitaria animal e vegetal

xI. Promover a fiscaliza9肴O dos insumos utilizados nas atividades agropecu缶ias e da presta辞o

de servi9OS nOS SetOreS agricola e pecuano;
xⅡ. Classificar e inspecionar os produtos e os derivados animais e vegetais, relacionados com o

processo produtivo agricola e peou征o;

XⅢ. Proteger e conservar o mangiv do soIo e da agua quando relacionados com o processo
produtivo agricola e pecu誼o;

xrv. Incentivar o fortalecimento do cooperativismo e do associativismo agricola e pecu誼o;

XV. Pa正cipar das decis6es relativas a energiza鋳o rural;
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XⅥ・ Plan轟coordenar e participar da assistencia tecnica e extens肴o rural;

XⅧ・ Incentivar a foma細profissional e a educa9fo rural;
XVⅢ.Compatibilizar as a96es das politicas agropec血as com as de reforma agr各ria e com o

XIX. Supervisionar e coordenar a organizac肴o do abastecimento alimentar;

XX・ Divulgar os assuntos de mercado, COmerCializa9急O, abastecimento agropecuino;

XXI. DesenvoIver prq etos referentes a agricultura familiar.

Paragrafo dnico; Integram a estrutun da Secretaria Municipal de Agriculturap pecu各ria e
Abastecim ento二

I・ Secretino de Municipal de Agriculturfty Pecu短e Abastecimento;
II. Secret細a;

IⅡ・ Diretor de Regulariza鈎O Fundi叫y

IV. Ger6ncia de Agricultura e Abastecimento;

a) Nbeleo de DesenvoIvimento Rural Sustentivel;

b) Nbcleo de Abastecimento;

V. Gerencia de DesenvoIvimento da Pecuaria;

a) Ndcleo de DesenvoIvimento da Pecu缶ia Leiteira e Cria辞O de Pequenos Animais;

b) Ndeleo de Certifica9為O de Cadastro de Im6vel Rural.

Art. 76. Compete ao Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento:

I.

PlanQjar, Organizar, eXeCutar e COntrOlar o desenvoIvimento da agricu血ra, PeCuaria e

abastecimento no Municipio;
Ⅱ・ Apoiar e organizar feiras, eXPOS19OeS e OutrOS eVentOS do interesse da agricu血ra e pecuaria

no Municipio;
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III. Promover e executar a implanta9肴O e manutenc肴o de hortas nas escolas e creches, em

ParCeria com a secretaria Municipal de Educa班o;
IV. Acompanhar e colaborar na elabora9為O do or9amentO anual e do plano plurianual de

V. Apoiar e desenvoIver medidas que visem a segunn9a, Sande e higiene do trabalhador rural,
Vi. Dar assistencia t6cnica a extens肴o rural;

ViI. Incentivar a forma9肴O PrOfissional e a educa9肴O rural;

VⅢ・ Dar apoIO aO aSSOCiativismo, COOPerativismo e agricultun familiap

IX・ Administrar e zelar pelos bens a disposi9肴O da Secretaria;

X. Estabelecer controle e registro das atividades desenvoIvidas pela Secretariar
XI. DesenvoIver, elaborar e executar os prかtos de desenvoIvimento da Fruticulturay

XII. Fiscalizarブem CO叩tO COm O血as Secretarias, Pela preserva9aO do soIo, florestas, rios e

lagoa do Municipio;
XⅢ・ Proceder a execu9肴O de atividades referentes aos planos e programas ngropecu各rios

estabelecidos pela politica municipal de abastecimento;
XrV・ Reg血, Orientar e disciplinar a distribui9fo de g6neros alimenticios de prlmelra
necessidade e os seus meios de beneficiamento e comercializa9肴O;

XV. Propor, Plang庫e executar politicas de incentivo ao pequeno produtor rural;

XVI. Manter cadastro atualizado das propriedades rurais do municipio com indica9肴O do uso do

SOIo

PrOdu辞O e Cultura agricola;

XVII・ Articular

COm 6rg肴os estaduais, federais e entidades da iniciativa privada, aC6es inerentes

as atribui96es da Secretaria

Priorizando a parcela da popula9為O mais desprovida socialmente;

XViII・Zelar pelo cumprimento da legislacao vigente, Visando o desenvoIvimento da produ如
agropecu各ria e pesqueira do Municipio;

XIX・ Assessorar os demais 6rg肴os, na alea de compet6ncia;

XX. Desincumbir‑Se de outras atribui96es que lhe forem delegadas pelo Prefeito Municipal.
XXI. Criar Portarias e afins necess誼as ao pleno funcionamento e a execu9肴O das atividades do

Org肴o.
Art・ 77. Compete ao Gerente de Agricultura e Abastecimento:
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I・ Promover a politica municipal de agricultura e abastecimento;

II・ Promover o desenvoIvimento agropecuarlO;

Ⅲ・ Plan吐vr, Ordenar e coordenar as atividades de defesa da qualidade ambiental no Municipio,
em especial quanto a gest肴o do uso e ocupa9aO do soIo, PrOdu確O agricola e abastecimento;

rV. Promover a politica e o planejamento da produ9fo, da comercializa辞O, do abastecimento

alimentar, da armazenagem e do cr6dito agricola;
V. Promover a aplica9急O da legisla9各O relativa a defesa sanit誼a animal e vegetal;

VI・ Participar das decis6es relativas a energiza尊o rural;

VⅡ・ Dar assist6ncia t6cnica e extens肴o rural;

VⅡI. Compatibilizar as a96es da politica agricola com as de refoma agr証a e com o assentamento
m「al;

IX. Supervisionar e coordenar a organizac肴o do abastecimento alimentar;

X. Divulgar os assuntos de mercado

COmerCializa商O, abastecimento agropecuario;

XI. Desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 78. Compete ao Ndcleo de DesenvoIvimento Rural Sustentivel

I.

Gerenciar a produ辞O agricola do municipio de forma a subsidiar o estabelecimento de

diretrizes para o desenvoIvimento sustentivel do munlCIP書O;

Ⅱ. Promover a fiscaliza辞o dos insumos utilizados nas atividades agropecu誼as e da presta辞o

de serv19OS nOS SetOreS agricola e pecuario;
Ⅲ・ Classificar e inspecionar os produtos e os derivados animais e vegetais;

rv. proteger e conservar o manejo do soIo e da agua quando relacionados com o processo
PrOdutivo agricola e pecuario;

V. Incentivar o fortalecimento do cooperativismo e do associativismo agricola;
VI. DesenvoIver a articula辞O COm institui96es p同licas e/ou privadas intemas e extemas, COm
a finalidade de subsidiar e fomentar o desenvoIvimento da agricu血ra e pecuarla;

Av. Jusceiino Kubitscheck, 02, Centro, Dom 訓seu/PA ‑ CEP 68.633,000 ‑ Fone: (94) 3335‑2210
WWW.dome

seu.pa.gov.br

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001‑45

DOM EしISEU

VⅡ・ DesenvoIver politica de desenvoIvimento agropecu誼o e de comercializa9肴O de seus

PrOdutos;
VⅡI. Estimular os sistemas de produ鈎O integrados de piscicu血ra, PeCuaria e agricola, COm:
fomecimento de alevinos, Semente e mudas; Orienta9努O SObre tecnicas de produ9訊o e facilita95o

do uso de maqumarlOS eSPeC綿cos;

Ⅸ・ Estabelecer politica que vise garantir o destino da produ9肴O nO mumCIPIO, O abastecimento
alimentar da popula辞O, a renda familiar e o desenvoIvimento aut6ctone (local) da merenda

escolar.

Art. 79. Compete ao Nbcleo de Abastecimento:

I.

Promover a politica municipal de agricultura e abastecimento;

Ⅱ・ Supervisionar e coordenar a organiza辞o do abastecimento alimentar;

IⅡ. Estabelecer programas que visem garantir o destino da produ確O e abastecimento no

municipio;

IV. Desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 80. Compete a Ger6ncia de DesenvoIvimento da Pecu缶ia:

I.

Elaborar, Orientar e administrar a execu鈎o de prQietos agropecu征os na irea de produ辞O

animal;
Ⅱ. DesenvoIver atividades de assistencia t6cnica e extens為o rural na drea de produ辞O animal;

Ⅲ. PlanQjar e executar prQietos de constmc6es rurais espec笛cos de producao animal;

rV. Elaborar as propostas de programas de desenvoIvimento da pecu誼a e seguran9a alimentar;

V. Promover o desenvoIvimento econ∂mico do Municipio, atrav6s do fomento de atividades
nas dreas da agropecu各ria;

VI. Definir os planos e programas na formula辞o e execu鋳O do desenvoIvimento de pesqulSaS

refdrente a pecudria do Municipio;
VⅡ. Diagnosticar e difundir as potencialidades agropecu征as buscando a atra辞O de capital de

investimento, PrOCurando incrementar o desenvoIvimento econ6mico e social do Municipio;
VⅢ・ Prestar ampIo e pemanente apoIO aO PrOdutor e criador rural, PrOPOrCionando‑1hes

COndic6es para o exercicio de suas atividades econ6micas;
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IX. Dar assist6ncia t6cnica e extensfo agropecu誼a do Municipio;

X・ Propiciar ao setor agropecu各rio do Municipio o desenvoIvimento integrado, buscando
agregar valores, em ParCeria com 6rg肴os ou inst血96es federais, eStaduais e privadas;

XI・ Desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 81・ Compete ao Nucleo de DesenvoIvimento da Pecu誼a Leiteira e Cria9着O de Pequenos

Animais:

I. Aumentar de foma sustentavel a produtividade da pecu誼a bovina de leite, POr meio de

a96es coordenadas;
II・ Incentivar a produtividade leiteira com tecnoIogia de baixo custo, elevando,

COnSequentemente

OS indices de produtividade e valorizando o pequeno pecuarista;

Ⅲ・ Fornecer orienta辞O t6cnica aos produtores, quantO aO tipo de pastagem, aS medidas

adequadas a quantidade de gado e o manejO;
IV. Atender e acompanhar os produtores

COnforme demanda, COm Orienta鐘O t6cnica e

acompanhamento no levantamento topogr綿co;

V・ Auxiliar os produtores rurais na atualiza辞O da Guia de Transito Animal (GTA)言unto a

ADEP ARA ;

VI. Orientar aos produtores t6cnicas para eliminarem os riscos de perdas e, COnSequentemente,
OS ouidados necess誼os para o sucesso da cria9fb, incentivando na aquisi確o de reprodutores e

matrizes de ra9a melhorada;
VⅡ. Apoiar na captura e manejo de abelhas africanizadas, dando assim condi96es para as
familias, na utiliza9肴O destes animais e subprodutos para a subsist6ncia e a comercializa9aO;

VⅢ. Mnimizar a ocorrencia de perda de animais por defici6ncia de mango;

IX. Apoiar na constru9為O de galinheiros, aPlarlOS e O COntrOle pragas e doen9aS COmunS da
● lヽl

reglaO;
X. Apoiar na comercializa9あdestes animais e subprodutos, COm ajuda de parcerias;

XI・ Desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 82. Compete ao N血oleo de Cert沌ca商O e Cadastro de Im6vel Rural:
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I. Viabilizar programas para Certifica9肴O de Cadastro de Im6vel Rural‑CCIR no Municipio;

II

Promover politicas para Cadastro Ambiente Rural"CAR, juntamente com Secretaria de Meio

Ambiente do Municipio;
IH. Prestar ampIo e permanente apolO aO PrOdutor

PrOPOrCionando‑1hes condi96es para emiss肴o

do CCIR e CAR;
IV. Desempenhar outras atividades correlatas.

Art・ 83. Compete ao Diretor de Regulariza確O Fundiaria:
I. Coordenar

PrOgramar, dirigir, Orientar e co血Olar as atividades da Diretoria; realizar pesquisas e

estndos言ntegrados com as demais Diretorias e Gerencias do ITERPA, Objetivando subsidinr os
PrOCedimentos administrativos de regulariza9aO fundi誼a de interesse social;

II. Promover a lavratura de temos administrativos de titulapat), de acordo com o autorizo
govemamental, em favor dos benefici証os aptos, aSSentados em im6veis urbanos e rurais existentes

em pr6prios MunicipalS Ou em areaS de posse do Estado, PreViamente cadastrados pelas Diretorias de
Cadastro e Cartografia e/ou de Assentamentos e prQjetos;
IⅡ. Promover os demalS ProCedimentos adminis廿ativos inerentes a outorga dos temos administrativos

de titula9為O, nOtadamente no co血01e de al)e血ra dos termos nos livros de folhas soltas e sua g脚da,

assim como os demais encaminhados a Auditoria Intema do ITERPA, COm Vistas a cien舶car o

Tribunal de Contas do Estado;
IV. Instruir os procedimentos administrativos de regularizac欲) fundiaria de terras passiveis de serem

usucapidas, Juntamente COm a Diretoria de Cadastro e Cartografia, COm Vistas a subsidiar os 6rg欲)S de

atu,a誇O da Defensoha Pdblica do Estado do Par各na propositura de demandas;
V. Proceder buscas e pesqulSaS 」皿to aOS diversos 6rgaos phblicos e prlVados, Objetivando levantar

紅eas passiveis de utiliza鋳O Ou arreCadap肴o para execu9叡) de prdyeto de assentamento de fa血Iias de

baixa renda;

VI. Instruir, analisar e emitir parecer t6cnico em procedimentos administrativos, referentes as
necessidades e demandas das comunidades urbanas e rurais, que digam respeito as atribui96es da
Diretoria, eSPeCialmente no campo da regulariza9肴O fundi2iria de interesse social;

VII. Opinar quanto atelebra9あde conv台nios, COOPera9aO t6cnica e outros de naturezajuridica similar,

com 6rg着os P的licos Federais, Estaduais e MunicipalS e COm enteS da administrapあdireta e indireta

do Estado e entidades prlVadas, que digam respeito as atribui96es da Diretoria;
VⅡI. Organizar a docunenta9あe/ou acervo da Diretoria relativamente as comunidades;
IX. Se posicionar acerca das propostas oriundas das associa96es de moradores

dos movimentos

populares e sociais, relacionadas com a regulariza9肴O fundi如a de interesse social;
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X・ Quando solicitado pelo Secret誼o, Pa正cipar de assembleias nas comunidades assistidas pelo

ITERPA, enVOIvendo a regulariza9為O蝕Idi鉦ia e demais compet台ncias da Diretoria;
XI. DesenvoIver o血as atividades que lhe sejam atribuidas pela Diretoria de Regularizacfb Fundi征a,

dentro da drea de sua compet6ncia;
XII・ Manter o Secretario de Municipal de Agricultura, Pecu誼a e Abastecimento infomado das

atividades desenvoIvi das.

Art. 84. Sfo atribui96es da Secretaria Municipal de Meio Ambiente‥

I. Executar a politica municipal do Meio Ambiente, Oferecendo subsidios e medidas que
COntribuam para preserva辞o e/ou conserva確O do Meio Ambiente a16m de propIClar O

desenvoIvimento autossustentivel de atividades produtivas;
Ⅱ・ Formular, COOrdenar e executar planos e programas de desenvoIvimento, Visando串rote9aO

e conserva9わdo Meio Ambiente;

IⅡ. Propor diretrizes, nOmaS, Crit6rios e padr6es para a prote9奮O, PreServa鋳O e COnServa鋳O do

Meio Ambiente;
rV. Propor a definicfb de espa9OS territoriais a serem especialmente protegidos, a fim de
assegurar amostras representativas dos ecossistemas e preservar o patrim6nio gen6tico, bio16gico

e paisagistico do Municipio;
V. Exercer o poder de policia ambiental, atraveS da aplica9款o das leis federal, eStadual e

municipal, Padr∂es e instrumentos ambientais, e do licenciamento e da a亨訊o fiscalizadora de

prQjetos ou atividades que possam coIocar em risco o equilibrio eco16gico ou provocar
Significativa degrada確o do Meio ambiente;

VI. Aplicar as penalidades definidas em lei aos infratores da legislacao ambiental

da flora e da

fauna, nOS CaSOS que COuber no ambito do Municipio e/ou conft)rme COmPet台nCia estipulada em

convenio com autoridades estaduais e/ou federais;
VⅡ. Garantir que os recursos arrecadados pelo FMMA (Fundo Municipal de Meio Ambiente)
sq am usados, a qualquer titulo, na eXeCu9肴O da Politica Municipal de Meio Ambiente, manuten辞O

e amplia辞O da SEMMA e prQjetos Ambientais de interesse comunit誼o;

VⅢ. Promover a educa確O ambiental e estimular a participac為o da comunidade, nO PrOCeSSO de

preserva9肴O e reCuPera辞O do Meio Ambiente;
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IX・ Implantar e manter at助lizado o Sistema de Informac6es Ambientais de Dom Eliseu ̲

SISAMDE;
X・ Zelar pela observancia das nomas de controle ambiental

em articula9あcom 6rg為os

federais e estaduais;
XI. Articular‑Se COm institui96es que atuam na preserva辞O do Meio Ambiente;

XII・ Propor, quando for o caso

nOrmaS SuPlementares as legislac6es municipais relativas ao meio

Ambiente;
XⅢ・ Promover o licenciamento ambiental de atividades produtivas c函impacto seja Local

COnforme previsto na Resolu商o nO 23 7/CONAMA;
XrV. Participar do Sistema Estadual e Nacional de Meio Ambiente (SⅢMA e SISNAMA);

XV. Coordenar a elabora9肴O de planos

PrOgramaS, PeSqulSaS

Prg直os e atividades, Para

implementa9肴O da politica ambiental do Municipio;

XVI. Coordenar as atividades de controle ambiental, gerenCiando o licenciamento ambiental, a
fiscaliza辞O e a avalia9為O dos empreendimentos potencialmente poluidores e utilizadores de
recursos ambientais, COm COlabora9為O das demais secretarias municipais e dos 6rgfros ambientais

em nivel estadual e federal;

XVⅡ・ Promover a capta辞O de recursos financeirosjunto a 6rg肴os e entidades p皿icas e privadas
e orientar a aplica9fめdestes em atividades relacionadas com a utiliza9肴O dos recursos florestais,

PreServa辞O, COnServa9aO, reCuPera9肴O e PeSqulSa ambiental, aSSim como melhoria da qualidade

de vida da popula9ho local;
XVⅡI.Estimular e contribuir para o desenvoIvimento e manuten辞O da vegeta9aO em areaS

urbanas, Obj etivando, eSPeCialmente, atingir indices adequados de cobertura vegetal;
XⅨ. Manifestar‑Se Oficialmente, em Carater deliberativo e com base em parecer t6cnico, SObre a

qualidade, COndi96es e viabilidade ambiental de empreendimentos efetivo e potencialmente
poluidores, COm impacto ambiental no munlCIPIO, em PrOCedimentos de licenciamento ambiental
de competencia dos 6rg奮os Estaduais ou Federais

SOb pena de nulidade das licen9aS

eventualmente emitidas;
XX. Articular com os 6rg肴os executores da politica de satde e educa鐘O nO Municipio, e demais
各reas da administra飼o p心blica municipal, OS Planos, PrOgramaS e PrQjetos, de interesse ambiental

e desenvoIvimento florestal, Visando uma eficiente integracfo, bem como a ado辞O de medidas
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Pertinentes, eSPeCialmente as de caraler preventivo, nO que diz respeito aos impactos ambientais
SObre a sande phblica言nclusive em ambiente de trabalho;

XXI・ Fomar um banco de dados ambientais e florestais que d台suporte aos trabalhos a serem
desenvoIvidos pela Secretaria e por outras inst血i96es de ensino e pesqulSa eXistentes;

XXⅡ・ Prestar suporte t6cnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente;

XXⅡI・Realizar o diagn6stico ambiental e florestal do municipio de forma a subsidiar o
estabelecimento de diretrizes para o desenvoIvimento sustent各vel do mesmo;

XXrV.Acompanhar os servi90S de limpeza urbana, bem como, fiscalizar e fazer cumpnr as
normas para correta acomoda辞o e tratamento do residuo urbano;

XXV. Plan車vr

Ordenar e coordenar as atividades de defesa da qualidade ambiental no municipio

quanto a gest肴o do uso e ocupa9肴O do soIo, em eSPeCial da cobe巾ra florestal e das areas de
PreServa9為O Perm anente;

XXVi. Propor conv6nios de cooperapao t6cnico‑Cientifica∴C,Om 6rgあs e entidades nacionais e

intemacionais com atua9わambiental e florestal, O串tivando estabelecer diretrizes t6cnicas para

a elabora辞o da legisla9aO ambiental e florestal municipal, a96es na area de meio ambiente e a

forma辞O de quadros t6cnicos especializados;

XXVⅡ・

Promover eventos e ac6es de educa9奮O e COnSCientiza鋳o ambiental e florestal no

ambito do ensino escolar p拙co ou privado de foma a capacitar a popula辞o para o exercicio da

cidadania.
Par毎rafo血nico: Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
I.

Ⅱ.

Secretario de Municipal de Meio Ambiente;

Secret紅ia;

Ⅲ. Gerencia de Monitoramento Ambiental;

IV. Gerencia de Licenciamento Ambiental;
V・ Ger6ncia PlanQjamento, Gestfo, Ambiental e Educa9aO Ambiental;

VI. Gerencia Paisagismo Ambiente Urbano.

Art. 85. Compete ao Secret紅io de Municipal de Meio Ambiente:
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Coordenar e executar a politica municipal de Meio Ambiente em conson含ncia com as

legisla96es correlatas e afins;
Ⅱ・ Representar e defender os interesses do Municipio no que se referir ds finalidades e o函tivos
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, COnfome exposto nesta lei, em COnSOn会nCia com as

legisla96es pertinentes Estaduais e Federais;
Ⅲ・ Criar Portarias afins

af加s a SEMMA necessarias ao funcionamento e a execu鋳o das

atividades do 6rg肴o.

IV. Coordenar as atribui96es da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, definidas no artigo
anterior, garantindo eficiencia e eficacia na execu頑o dos servicos p皿icos;

Art. 86. Compete a Ger6ncia de Monitoramento e Fiscaliza9為O:

I・ Coordenar, eXeCutar aS atividades de monitoramento e fiscaliza9肴O ambientais a cargo do

Govemo Municipal que visem a prote9あ, a COnServa確O do Meio Ambiente nos limites
territoriais, bem como das atividades produtivas licenciadas ou nao pelo 6rg肴o ambiental

municipal;
II. Realizar fiscaliza9肴O e autua鋳Ojunto a pessoas fistcas e/oujuridicas que exer9am atividades

POtenCial ou efetivamente agressivas ao meio ambiente:
§ 1O・ No ato da fiscaliza9aO

aO Servidor investido do Poder de Policia Ambiental, ter各livre o

acesso a todos os lugares onde julgar necessario exercer as a96es que lhe s肴o atribuidas nos

PreCeitos da Politica Ambiental.
§ 2O. O servidor investido do Poder de policia Ambiental portara credencial distintiva devidamente
SanCionada pelo Prefeito e o Secret壷io de Meio Ambiente de Dom Eliseu.

Art. 87. Compete a Gerencia de Licenciamento Ambiental

I.

Promover a instrumentaliza9為O e instru9あdos processos de licenciamento que competem

ao Municipio;
II. Executar as nomas e padr6es de qualidade ambiental, relativo ao controle de polui9aO em
SuaS dif訂entes fomas, a OCuPa印O Ordenada e racional do soIo, analisar e instruir os pedidos de

Licenciamento Ambiental;
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III. No tocante ds atividades potencialmente poluidoras ou agressivas ao Meio ambiente,
aCOmPanhar e integrar os organismos Empreendedores do DesenvoIvimento sustentivel,
Salvaguardando uma correta aplica9各O da Politica Ambiental;

rV・ O Controle Ambiental relativo ao uso e ocupa9為O do soIo a 6ptica legal afim.

Art. 88. Compete a Gerencia de Planejamento, Gestao e Educagiv Ambiental:

I. DesenvoIver estudos e pesqulSaS Cien揃cas, SObre recursos naturais voltados ao controle

II・ Promover o ordenamento Ambiental do municipio de Dom Eliseu conforme o plano diretor

e Legisla96es correlatas;
Ⅲ・ Cadastrar atividades ou empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou

degradante§ do Meio Ambiente;
rV. Elaborar, COOrdenar e executar pr直os na drea de educagiv ambienta埴rmal e informal,
Para ZOnaS rural e urban礼V Sando a elaboracao da Pol王tica do Meio Ambiente e o uso sustentive]

dos recursos nat闘is do Municipio

bem como o desenvoIvimento de uma consciencia ambiental

V. Assegurar que os organismos Empreendedores do DesenvoIvimento Racional, Para que OS
meSmOS

nfro se tornem geradores de degradap肴o ambiental, e S。am ecoIogicamente viiveis.

Vi. Promover a Gestao Ambiental Integrada no Municipio, COm a Participa9肴O efetiva de todos
OS SegmentOS da sociedade, bem como証mentar atividades produtivas sustentaveis no munlCIPIO.

Ⅷ・ Plan担e implantar diretrizes e a96es o坤vando o uso racional dos Recursos Ambientais;

VⅢ・ Plan弗dirigir

Orientar e coordenar as atividades referentes a difusao da Educa9あ

Ambiental, Formal e Infomal, naS Zonas Rurais e Urbanas.

Art・ 89. Compete a Gerencia de Paisagismo Ambiental Urbano:

I. Produzir e disponibilizar mudas a serem utilizadas no palSaglSmO desenvoIvido por esta

SEMMA;
II. Criar e fazer a manuten9fo dos canteirosブdeas pdblicas

6rg肴os p。blicos, eSCOlas, PraeaS e

afins de foma a possibilitar o embelezamento e o palSaglSmO da cidade.
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Art・ 90. S着o atribui95es da Secretaria Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico, Minera9肴O,

Industria, Comercio e Turismo:

I.

formular, Plan句ar e implementar a politica de fomento ao desenvoIvimento econ6mico e

tecno16gico dos setores prlmarlO, SeCundario e terciino do munlCIPIO;
II・

articular‑Se COm OS OrgaOS e entidades munlCIPalS, em eSPeCial com as fun96es de

agricu血ra, PeCuaria e abastecimento, meio ambiente visando a integra辞o das respectivas

POliticas e ac6es;
IⅡ・ articular com a Secretaria Municipal de Educa9着o, Cu血ra, Esporte e Lazer a
implementa9肴O da educa9aO emPreendedora, financeira e fiscal no currieulo municipal de

educa辞O;
IV・

administrar a politica de fomento e promover a96es que visem a atra辞O e a Cria辞o de

novos empreendimentos para o Municipio, a mOdemiza印O das empresas ja instaladas, a
expans肴o de seus negocIOS nOS merCados intemos e extemos, e a eCOnOmia solidaria;

V・

fomular e implementar, Orientar e coordenar a execu鋳O das politicas munlCIPalS que

Visem a implanta辞O de inddstrias no Municipio;
VI.

fomular e implementar, Orientar e coordenar a execu鈎O das politicas munlCIPalS que

Visem a implanta軸O de comercio e servlCOS nO Municipio;

VII. fomular e implementar, Orientar e coordenar a execu9fb da politica municipal de turismo;
V量II. promover ac6es visando o desenvoIvimento da minera鈎O, da silvicu血ra, da
industrializa辞o, do com6rcio, dos serv19OS e do turismo no Municipio, eSPeCialmente na

divulga辞o dos produtos oriundos de cada drea;
IX.

propor nomas relacionadas ao estimulo e desenvoIvimento da minera確O, da silvicu血ra,

da industrializa誇O, do com6rcio, dos serv19OS e do turismo no Municipio, em eSPeCial aquelas

VOltadas para a gera辞o de riqueza, emPregO e renda, nO ambito de sua competencia;

X.

Apoiar a comunidade empresarial por meio de planos, PrOgramaS, PrQietos, infoma96es,

PeSqulSaS e eStudos
XI.

acompanhar junto as Secretarias Municipais que cuidem da Infraestrutura, Meio

Ambiente, Vigilancia Sanit誼a e Fazenda a evolucfb dos processos para emiss肴o de AIvards de

Funcionamento, Licencas Ambientais e outras licencas dos empreendimentos instalados no

Municipio;
XII. coordenar, em articula辞O COm a Secretaria Municipal de Administra鐘o e Plan匂amento,
COm a Secretaria Municipal de Fazenda e demais 6rgfos e entidades da Administra確o Pdblica, a

tro, Dom EllSeu/PA‑CEP6
WWW,domeIiseu.p∂.gov.br
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Capta辞O de recursos junto a 6rgfos e institui96es nacionais e intemacionais, Pdblicas e privadas,
e monitorar sua aplica9肴O;

ⅩIⅡ.

Constituir conv6nios de coopera辞O COm institui96es e entidades nacionais e

intemacionais nas areas cient綿ca, teCnO16gica, de promo9肴O eCOn6mica, geStあempresarial;

XIV. prestar suporte t6cnico e administrativo ao Conselho Municipal de DesenvoIvimento
Econ∂mico e ao Conselho Municipal de Turismo;

XV・ gerir o Fundo Municipal de Fomento Econ6mico e Turismo;

XVI. exercer outras atividades correlatas.

Art・ 91・ A Secretaria Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico, Mnera9肴O, Inddstria,
Com6rcio e Turismo tem como finalidade, Plan班r, Organizar, dirigir, COOrdenar, eXeCutar,

COntrOlar

avaliar e incentivar o desenvoIvimento do empreendedorismo, minera9aO, Silvicu肌ra,

ind最uria, COm6rcio, Servi9OS, turismo e economia solid征a, Visando a atra辞O e O fomento de

investimentos, Planejamento e coordena9aO de a96es, a16m de suporte t6cnico setorial ao
Gabinete do Prefeito nos seguintes eixos de a9為O‥

I.

Dom Eliseu empreendedora, que Visa fomentar o desenvoIvimento econ6mico Iocal de

maneira sustentavel, atraV6s do apoIO e desenvoIvimento de politicas federais, estaduais e
munlCIPalS Para gera辞o de riqueza

emPregO e renda

da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

fomento ao empreendedorismo, aPlica9aO

tral)alho no poder de compras do Municipio,

desburocratiza尊O e fomento empreendedorismo, minera9わ, Silvicu血ra, inddstria, COm6rcio,
Servi90S, turismo e economia solid誼a, COmO alavancas do desenvoIvimento econ6mico Iocal;

II.

Dom Eliseu sem fronteira, atraV6s da prospec9各O de investimentos, trabalhos na lei de

incentivos fiscais e estimulos econ6micos do Municipio e acompanhamento do plano diretor da
Cidade, em PrOl da capta9aO de investimentos produtivos;
IⅡ・

Dom Eliseu inovadora, atraV6s da cria確o e desenvoIvimento de um Parque

Tecno16gico, Visando a promo辞o da inova9あem todos os dom缶os, POSSibilitando o aumento
da qualidade de vida da popula9あ, O desenvoIvimento sustentado do Municipio e sua inser9肴O

COmPetitiva na economia globalizada da Sociedade do Conhecimento.

(NR)

Par委grafo心nico. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico,

Mnera9fb, Industria, Comercio e Turismo:
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I.

Secret誼o Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico, Mnera商o

Industria, Comercio e

Tu正smo;

a) Ndeleo de Teonologia e Infom卿ao;
b) Nhcleo de Planejamento, Gest急o, Prqietos e Convenios;

Ⅱ. Diretoria de Fomento Econ6mico, Empreendedorismo e Produ9奮O:

a)

Gerencia de Empreendedorismo, Emprego e Renda;

b)

Gerencia de Comercio, Servi亨OS e Produ亨あ;

C)

Gerencia de DesenvoIvimento do Turismo;

d)

Gerencia de Promo9款o deFeiras eEventos.

Art. 92. Compete ao Secretirio Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico, Minerac肴o工nddstria,

Comercio e Turismo.

I.

Representar e defender os interesses do Municipio no que se referir as finalidades e

(坤etivos da Secretaria;
Ⅱ.

Criar Portarias afins, neCeSS誼as ao funcionamento e a execu9為O das atividades da

Secretaria e Gerencias.
Ⅲ. Coordenar as atribui96es da Secretaria Municipal, definidas no artigo anterior, garantindo

eficichcia e eficんoia na execu辞o dos serv19OS Pthlicos;

§1.O Os ndeleos previstos nas alineas

a

e

b

, do inciso I, do par縫rafo血ico do art. 91 desta lei

s為o 6rgfbs operacionais da Secretaria Municipal de Desenvo賞vimento Econ6micoブ蝿nerapao,

Inddstria, Com6rcio e Turismo.
§2.O Compete ao Nfroleo de TecnoIogia e Inovaeao auxiliar a Secretaria Municipal de

DesenvoIvimento Econ∂mico, Minera9肴O, Ind山s正a, Com6rcio e Turismo na execu9fo das

Seguintes atividades:
I. estimulo a produ9為O de estudos, PeSqulSaS e inova9aO teCnO16gica como foma de auxiliar no

cumprimento das finalidades da Secretaria;
Ⅱ・ amPliac喬o das atividades de ciencia, teCnOIogia e inova辞O COmO foma de incentivar o

desenvoIvimento econ6mico e social do Municipio;
Ⅲ. desenvoIvimento e implanta9あde tecnoIogias rla atea de gestao e analise estatistica como

estrat6gia de controle dos prQietos da Secretaria para o desenvoIvimento do Municipio;
IV. cria辞o de ambientes propIClOS Para a divulga鈎o das ac6es e prQjetos da Secretaria como

mecanismo de atra9aO de investimentos e novos empreendimentos para o Municipio;
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V. contribui亨aO Para a COmunlCa9aO e aPrOXima9奮O dos setores produtivos com os centros de

conhecimento nos ambitos municipal, eStadual e federal.
Vi. plang直mento e ger6ncia do processo de desenvoIvimento cient描co, teCnO16gico e de

inova9aO em tOdos os setores econ6micos e sociais de Dom Eliseu e reglaO;
VⅡ. planQjamento e ger6ncia das a96es da Secretaria no ambito do Parque Tecno16gico deDom
巳liseu;
VⅡI.

outras atividades correlatas.

§3.O Compcte ao Nbcleo de PlanQjanento, Gestf高PrQietos e Conv怠nios auxiliar a Secretaria

Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico, Mnerapfo

Indbstria

Com6rcio e Turismo na

execu辞O das seguintes atividades:

I.

defini9aO, COOrdena9肴O, gerenCiamento e supervisionamento do processo de planej amento

global das atividades da Secretaria, PrOPOndo a96es que visem assegurar os objetivos e metas
estabel eci das;
II.

execu確O, aCOmPanhamento e controle das atividades or9amentarias, de administra9肴O

financeira e de contabilidade da Secretaria;
IⅡ.

coordena9肴O e eXeCu9肴O das atividades de administra9肴O de recursos humanos

de

material, tranSPOrte, documenta9肴O, COmunica9肴O, Serv19OS gerais, arqulVO e de informatica;

IV.

elal)Ora9肴O da proposta or9ament誼a anual da Secretaria, PrOgramando a utiliza辞O dos

cr6ditos aprovados e acompanhando, COntrOlando e avaliando a execu9為O Or9ament誼a;
V.

consolida9肴O das informa96es das atividades, PrQjetos e programas da Secretaria para

Subsidiar a elabora9肴O do Plano Plurianual ‑ PPA e dos relat6rios gerenciais;

VI.

manuten辞O e atualiza辞O do cadastro de informa96es sobre a foma辞O PrOfissional e a

avalia確O de desempenho dos servidores da Secretaria;
VII.

outras atividades correlatas."

Art・ 93. Compete a Diretoria de Fomento Econ6mico, Empreendedorismo e Produ9肴O‥

I.

fomular planos e programas em sua紅ea de compet6ncia observando as diretrizes gerais

da Secretaria Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico, Minera確O, Inddstria, Com6rcio e

Tuhsmo;
II.

III.

estruturar, implementar e coordenar a politica municipal de desenvoIvimento econ6mico;

planejar, PrOmOVer e avaliar o desenvoIvimento econ6mico do Municipio;
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IV・

V.

DOM ELISEU

PrOmOVer e divulgar as potencialidades do Municipio;

propor nomas relacionadas ao estimulo e ao desenvoIvimento do Municipio, nO含mbito

de sua compet6ncia;
VI.

desenvoIver politicas de a96es que visem o apoio aos programas de iniciativas do setor

Privado, buscando envoIver todas as atividades do Municipio;
VⅡ.

orientar e incentivar a formac肴o de assocla90eS, COOPerativas e outras modalidades de

OrganlZaCOeS aSSOCiativas, COm Vistas ao incremento e valoriza9fo das atividades industriais e

COmerCiais, e O desenvoIvimento da economia soliddria;
VIII.

tomar iniciativa de articula9肴O COm OS 6rgaos e institui96es de ambito estadual e federal,

em apoio a iniciativa privada, buscando aproveitamento de incentivos e recursos para o

desenvoIvimento sustentivel do Municipio;
IX・

PrOmOVer e realizar os contatos com os industriais, COmerCiantes e empreendedores

que desejam criar atividade no Municipio;
Ⅹ・

dar assist6ncia e acompanhamento aos prQjetos de instala9aO de mineradoras,

agroindustriais, inddstrias, unidades comerciais e empreendimentos solid誼os;

XI.

orientar o desenvoIvimento da minera躯y da silvicultura, do agroneg6cio, industrial e

COmerCial no sentido de atingir os o串tivos estabelecidos pelo Municipio;

XII. propor ao prefeito medidas de prote9fo, aPOIO e lnCentivo症nstala碑o de mineradoras,
ind。strias e com6rcio

COmO isen確O de impostos, realiza9奮O de obras de infraestrutura e outras;

XⅡI・ Zelar pela observ含ncia de nomas e leis de prote9fo ao meio ambiente por parte de

mineradoras言nd心strias e estabelecimentos comerciais, dando as instruc6es necess各rias e

PrOPOndo as medidas cabiveis;

XrV. estudar e propor normas e sistemas de trabalho que venham a aperfei9Oar aS atividades de
Cada setor;
XV. captar novos investimentos, PrOmOVendo e incentivando a cria辞o de novos

empreendimentos que propIClem a geraCあde postos de trabalho, me重horia de renda e qualidade

devida;
XVI. promover a formacあe a capacita9fb de empreendedores;
XVⅡ. desenvoIver ac6es estrat6gicas com vistas a implementar em Dom Eliseu a educa9あ

empreendedora, financeira e fiscal.
XVⅡI. exercer outras atividades correlatas. ,, (NR)

§1.O As Ger台ncias previstas nas alineas

a

e

b,, do inciso II do paragralb血ico do art. 91 desta

lei s肴o 6rgあs operacionais da Diretoria de Fomento Econ6mico, Empreendedorismo e Produ9aO.
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§2.O Compete a Gerencia de Empreendedorismo, Emprego e Renda auxiliar a Diretoria Fomento

Econ6mico

Empreendedorismo e Produ鋳O na eXeCu9aO das seguintes atividades‥

I. articula辞o com os demais departamentos da Secretaria e demais unidades do Municipio no

Sentido de ordenar e integrar os seus prQjetos;
Ⅱ・ articula9為O COm institui96es, rePreSentanteS Iocais e reglOnalS nOS Prqietos que visam gerar

OPO血nidades aos empres壷os instalados, Ou que des吐vm se instalar no Municipio;

IⅡ・ Planejamento e administra9肴O do apoIO aOS instrumentos de incuba印de empresas e

difusao do empreendedorismo;
rV. planejamento, COOrdena辞O, mOnitoramento e avalia辞O das a96es de estimulo ao prlmelrO

emprego para aJuVentude;
V. defini9あde prioridades e necessidades e nomaliza辞O do processamento de dados
relativos ao movimento de empregados e desempregados, PrOVidenciando a divulga辞O
Sistematica das analises e infoma96es produzidas, Observando a legisla9肴O Pertinente;

VI. provimento em nivel municipal de infoma96es estatisticas e indicadores da evolu9肴O do

mercado de trabalho e do emprego, PrOmOVendo a elabora9わde analises, PeSqulSaS e relat6rios
CaPaZeS de subsidiar a formula9肴O de politicas phblicas de emprego;

VⅢ. articula9fb com a iniciativa privada e com organizac6es n5o‑gOVemamentais, tendo em

Vista a ampliacao das ac6es de apoIO aO trabalhador e de intermedia9fo de mあ‑de‑Obra;

ViⅡ・ Planejamento, COOrdena確o, SuPervisionamento, COntrOle e avalia9fb da execu9訊o de

POliticas pfrolicas de qualifica9fb, incluindo programas relacionados com a forma9aO,
qualifica9あprofissional bdsica e continuada, Certifica辞O, Orienta9肴O e desenvoIvimento
PrOfissional, articulados com a eleva9あde escolaridade na perspectiva da efetividade social e da

qualidade de seus conte心dos e metodoIogia;
IX.

exercer outras atividades correlatas.

§3.O Compete a Ger6ncia de Com6rcio, Servi9OS e Produ確O auXiliar a Diretoria de Fomento
Econ6mico, Empreendedorismo e Produc到o na execu9aO das seguintes atividades:

I. fomento, negOCla9aO, enCaminhamento, Viabiliza辞O e aPlica9郭o do desenvoIvimento

SuStentaVel em Dom Eliseu, atendendo o bin6mio

Emprego e Renda

por meio da intera辞O COm

O SetOr PrOdutivo e pela concess急o de incentivos com base na legisla9fb existente;

Ⅱ. realizar diagn6stico do com6rcio em Dom Eliseu;

Ⅲ. propor politicas de fomento ao com6rcio de Dom Eliseu;

IV.

promover o com6rcio de Dom Eliseu por meio da cria9肴O e divulga辞o das vantagens
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COmPetitivas;
V・

COOrdena9aO das atividades de desenvoIvimento da minera9肴O, Silvicu血ra, inddstria,

COmerCio e serv19OS nO ambito do Municipio de Dom Eliseu;
Vi. plan匂amento de visitas aos empreendimentos de Dom Eliseu e regi急o, levantando as

necessidades dos diversos setores;
VⅡ. coordena9aO, OrganlZa9aO e COmunica9肴Ojunto ao empresariado das a96es e prqietos do
Municipio de Dom Eliseu, relativos a concess肴o de benefroios e incentivos fiscais;

VⅢ・ PrOmO鈎O de pesqulSaS e eStatisticas que direcionem o de§enVOIvimento econ∂mico;
IX.

exercer outras atividades correlatas.

X・

Subsidiar a elalrora辞O de zoneamento turistico do Municipio, COm indica96es de各reas

COnSideradas de interesse para a expIora辞O de atividades vinculadas ao turismo, mantendo estas

infoma96es atualizadas e disponiveis para investimento p皿icos e privado;

XI.

estabelecer e manter pemanentemente contato com 6rg肴os oficiais de turismo, Pdblico

Ou Privados com o objetivo de manter a Secretaria atualizada quanto aos planos, PrOgramaS e

normas de turismo vigentes;

XII. manter o inter‑relacionamento com os poderes federal e estadual, entrOSando‑Se COm aS

respectivas autoridades no interesse do turismo no Municipio;
XⅢ・ iniciar a96es de coordena9着b, mOnitoramento, incentivo, aCOmPanhamento e avalia辞O

das a96es inerentes a execu鈎O dos programas da politica de turismo de Dom Eliseu, aSSim como

aquelas tra9adas pelo plano diretor estadual e federal;
XIV. indicar processos de obten9あde uma maior fluidez na expansわe melhoria da
infraestrutura turistica, instigando parcerias para novos investimentos em Dom Eliseu e na regi肴o

doentomo;
XV.

sugerir e acompanhar a execu9肴O de campanhas publicit誼as, COm Vistas a prqie誇O do

Municipio no ambito nacional e internacional;
XVI. impulsionar a96es que visem a integra辞O das atividades do setor de turismo, COm a

reglaO geOturistica de Dom Eliseu, al compreendendo destinos, rOteiros e atividades turisticas dos
municipios vizinhos de caracteristicas turisticas conjuntas;
ⅩVⅡ. incentivar a intera確O COm entidades p心blicas e privadas, OrganlZa9OeS n急O

govemamentais e organiza96es da sociedade civil de interesse p的lico, naCionais e intemaclOnalS,

COm O Objetivo de incrementar o intercambio de novas tecnoIogias de desenvoIvimento調ristico;
XVⅡI. artioular‑Se COm OS demais 6rg努os da estrutura organizacional do Municipio de Dom
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Eliseu para a produc急o de infoma96es sobre o Municipio;

XIX. elaborar levantanento de custos e retomos de atividades請risticas;
XX. definir padr6es para aferi9肴O de qualidade dos servi9OS turisticos no Municipio;
XXI. Avaliar atrativos Iocais e providenciar a elabora9肴O de manual de infoma96es turisticas;

XXII. PlanQjar, elaborar e executar pr句etos visando a promo辞o de feiras e eventos de

interesse da Secretarla;
XXⅡI. propor o calenddrio oficial de eventos tudsticos do Municipio;

XXIV. exercer outras atividades correlatas.

§ 1O As Gerchcias previstas nas alineas

a

(NR)

e

b

do inciso II do par縫rafo血ico do art. 91 desta

lei s肴o 6rgaos operacionais da Diretoria de Fomento Econ6mico, Empreendedorismo e Produ9fo.

§2.O Compete a Ger6ncia de DesenvoIvimento do Turismo a execu辞o das seguintes atividades:

I.

manuten9急O do cadastro atualizado da oferta turistica do Municipio言nclusive seus

recursos naturais, eStabelecimento de hospedagem e alimenta9わ, dreas de lazer e recrea9肴O e

demais equlPamentOS de natureza turistica;
II.

manuten鐘O atualizado em arquivo, da rela飼O das empre§aS PrOmOtOraS de eventos,

OPeradoras turisticas, ag6ncias de viagens, locadoras de veiculos, tranSPOrtadoras e demais
Prestadoras de servi9O turistico;
IⅡ.

rV.

elabora辞O de diagn6sticos, eStudos e prQietos de interesse da Secretaria;

manuten9叙o de um sistema de informa96es sobre empresas e investidores do setor de

血正smo;
V.

contribui辞O para a PrOmOCわe a divulga辞O do potencial turistico de Dom Eliseu e da

regi肴o do entomo, em ambito Iocal, estadual, naCional e intemacional;

VI.

organlZa9aO e manuten9肴O atualizado do cadastro de fontes de divulga9為O do turismo do

Municipio e o arquivo de publica95es e recortes relativos ao assunto;
I.

manuten辞O do sistema de informac5es bdsicas sobre o Municipio para visitantes e para a

POPula9あlocal;
II.

promo9aO da divulga亨歓o de todo material relativo as possibilidades, reCurSOS e eVentOS

turisticos do Municipio;
Ⅲ.

avalia確O dos atrativos Iocais e providenciar a elabora9あde manual de informa96es

turisticas;
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IV.

outras atividades correlatas.

§3.O Compete a Ger台ncia de Promo9aO de Feiras e Eventos a execu9aO das seguintes atividades:
I. coordena辞o das atividades de planejamento, PrOmO9aO e Organiza掃O de feiras e eventos de

interesse da Secretaria;
Ⅱ. analise de prQjetos de feiras e eventos que visem a difus肴o do Municipio de Dom Eliseu;
IⅡ. or9amentO e analise de prQjetos para captac為o de recursos visando a divulga9豹de Dom
Eliseu e a promo辞o de feiras e eventos de interesse da Secretaria;

IV. avalia9わda rela9わcusto x beneficio dos prQjetos das feiras e eventos propostos no ambito

da Secretaria;
V.

fomata9肴O e indica9為O dos documentos necess急rios para a apresenta9肴O dos prQjetos;

VT二.
VⅡ.

execu辞o do acompanhamento dos prQjetos para avalia辞O dos resultados obtidos;
outras atividades correlatas.

Art. 94. S急o atribui96es da Secretaria Municipal de Rela96es Institucionais:

I.

PlanQjar, eXeCutar e Orientar a politica de rela96es do Executivo Municipal com as diversas

institui96es sociais, POl王ticas, Culturais, eCOn∂micas e de govemo em nivel estadual e federal;

II. Assessorar o Chefe do Executivo Municipal em suas rela96es com a Unifo e os outros
Estados da Federa辞o, COm OS Municipios e com o Poder Legislativo Municipal bem como com a

SOCiedade civil e suas organlZa9OeS;
Ⅲ. Assessorar o Prefeito na analise politica da a95o govemamental, PreStando‑1he assistencia

em assuntos referentes a politica e, Particulamente, naS rela96es com os demais Poderes;
IV. Promover o entrosamento e a integra9訊o entre o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder

山dicidrio e, inclusive, aCOmPanhar, na Camara Municipal e no ambito estadual e federal, a

tramita9fb das proposi96es de interesse do Poder Executivo;
V. Articular葵Se COm OS Lideres do Govemo e a bancada municipal nas atividades legislativas,

assessorando e infomando sobre prQjetos, COmO Subsidios ao encaminhamento e a vota9あdos

meSmOS;
VI. Dar apo10 e aSSeSSOramentO aO Prefeito e articular‑Se COm OS demais Secret征os Municipais

nos assuntos e ac6es relativos a promo鈎o da melhoria da qualidade de vida da popula確O, em
especial aos cidad款os em situa9肴O de car6ncia ou risco social e pessoal, COnfome o que detemina

O Artigo 6O da Constitui確O;
Av.Jusce冊O Kubitscheck, 02, Centro, Dom馴seu/PA‑CEP68,633.000‑ Fone: (94) 3335‑2210

WWW.domeIiseu.pa.gov.br

̲

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001‑45

DOM EL!SEU

VII. Assessorar na implantacao das politicas ptolicas e sociais de relevancia para a

Municipalidade, Sugerindo leis e prQjetos de interesse nessa drea;
ⅤⅢ・ PI

uPiciar a elabora9aO e O desenvoIvimento de Pr句etos de goveman9a SO11darla naS dlVerSaS

COmunidades das distintas regi6es administrativas munlCIPalS;
Ⅸ・ Acompanhar a execucao dos conv6nios vinculados ds ac6es comunit缶rias celebrados pela
Pref古山ra Municipal, COm institui96es ptolicas e privadas;

X. Receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratarjunto a si ou ao
Prefeito assuntos de interesse do cidadわou da comunidade;

XI. Organizar e assistir os foruns, COnferencias, audiencias de discuss6es relacionadas as
POliticas p的licas munlCIPalS;

Paragrafo血ico. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Rela96es Institucionais:

I.
II.

Secret征o Municipal de Relac6es Institucionais;
Secretdria;

Ⅲ・ Assessoria de Articula鋳o Politica.

Art. 95. Compete ao Secretんrio Municipal de Rela96es Institucionais:

I. Representar e defender os interesses do Municipio no que se refe五r as finalidades e objetivos

da Secretaria;
II. Criar Portarias afins, neCeSS誼as ao ftmCionamento e a execu9aO das atividades da

Secretaria;
XII・ Coordenar as atribui96es da Secretaria Municipal, definidas no artigo anterior, garantindo
eficiencia e eficまcia na execu9急O dos serv19OS Pfrolicos;

XⅢ・ Acompanhar e assistir os trabalhos dos conselhos munlCIPalS;

XIV. Avaliar a eficacia e a eficiencia dos serv19OS Oferecidos pelas Secretarias e 6ngaos
Municipais nas Regi6es Administrativas do Municipio;
XV. Assessorar o Prefeito Municipal nas atribui96es que lhe s肴o conferidas por meio da Lei

Municipal;
XVI. Exercer outras atividades correlatas.
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Art. 96・ Compete a Assessoria de Articula9奮O Politica‥

I.

Coordenar atividades de apoio ds ac6es do Govemo Municipal, Oferecendo suporte a sua

a9aO junto ao Poder Legislativo Municipal;
Ⅱ・ Acompanhar o cen誼o politico, Subsidiando os processos decis6rios da Administra9肴O;

Ⅲ・ Promover a articula辞O POlitica entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo nas

esferas, eStadual e federal de govemo, munlCIPIOS, entidades da sociedade civil e Conselhos
instituidos por Lei, COm atua辞o em dreas tematicas ou setoriais das Politicas Pdblicas;

rV. Subsidiar o processo decis6rio nos niveis estrat6gicos da Administrapfo;
V. Analisar a atua9aO dos agentes politicos e for9aS SOClalS, aSSim como do ambiente politico,
nas esferas municipal, eStadual e nacional.

Art. 97・ S肴o atribuic6es da Secretaria Municipal de Plan匂amento e PrQjetos:

I.

Executar o or9amentO, Segundo desemboIso progranado dos recursos financeiros alocados

aos 6ngわs munlCIPalS;

II・

Observar e cumprlr aS nOmaS VOltadas para o cumprimento das metas fiscais;

ⅡI. Observar e cumprir das nomas voltadas para a responsabilidade fiscal;

IV・ PlanQjar, OnganizaL eStruturar e desenvoIver atividades inerentes das gerencias mumCIPalS
financeiras e tribut誼a;

V・

Plan匂ar a receita geral do municipio, Subsidiando o chefe do Poder Executivo e demais

Ordenadores de despesas;
VI.

Manter relatdrios sobre evolu9奮O Ou d(綿cit financeiro;

VⅡ. PlanQjar, eXeCuta重二dar suporte e fiscalizar a efchvac肴o do orcamento pul)lico municipal.

Par毎rafo dnico: Integra a estrutura da Secretaria Municipal de Plan句amento e PrQjetos:

I.

Ⅱ.

Ⅲ.

Secretatio Municipal de Planej amento;

Secretari a:

Ger6ncia de PrQjetos e Conv6nios.

Art. 98. Compete ao Secret征o Municipal de PlanQjamento e PrQjetos:
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I・

Executar a contabiliza9肴O dos atos e fatos daAdministra確O Municipal; Observa串OntrOlar
e cumprlr aS nOrmaS VOltadas pa「a a responsabilidade fiscal;

Ⅱ・ Implantar e controlar quotas or9amentdrias para todas as Secretarias Municipais;

Ⅲ・ Propor ao prefeito municipal a articula9fro de prQjetos estrat6gicos para o desenvoIvimento

do municipio;
IV・ COOrdenar a elabora9肴O t6cnica de prqjetos de obras p的licas.

Art. 99. Compete a Ger6ncia de PrQjetos e Conv6nios:

I.

Dar cumprlmentO aS atividades inerentes a Ger6ncia;

Ⅱ・ Analisar processos, PrOPOStaS, documentos e informa96es referentes aos convenios,

IⅡ. Encaninhar e acompanhar processos de Conv台nios em sua tramita9aO;

IV. Elaborar Temos de Conv6nios, Acordos de Coopera亨aO em COnfomidade com a legisla印O

Vlgente;
V. Conhecer a legisla9各O relativa aos convenios

nO intuito de adotar os procedimentos nela

PreVistos;

Vi. Manter contato direto com os fiscais dos convenios firmados, Visando o controle e
acompanhamento durante a execu辞o desses instrumentos;
ViI・ Tomar todas as provid6ncias administrativas para que os prazos s♀lam CumPridos, tantO nOS

direitos quanto nas obriga96es geradas pelos conv合nios;

VⅢ・ Elaborar sugest6es para apnmorar o processo de acompanhamento dos convenios;
Ⅸ・ Viabilizar contatos com entidades da sociedade que possam vir a firmar conv台nios com o

Munic王pio;

X. Emitir relat6rios e planilhas referentes aos convenios, bem como mante‑los atualizados;
XI. Manter o Chefe do Poder Executivo informado sobre a srfua辞O dos convenios;
XⅡ・ Monitorar os processos de pagamentos relativos aos conv6nios vigentes;

XⅡI. Organizar o arqulVO reIacionado a Ger6ncia;

XIV. Publicar os extratos dos instrumentos;
XV. Executar suas atribui96es com efici6ncia e eficdeia.

Art. 100・ A Agencia Distrita1 6 6rg急o dirigido pelo Administrador do Distrito, CargO de natureza
em comiss肴o de livre nomea9肴O e eXOnera9aO, COm aS Seguintes atribui96es e competencias‥

I・

Administrar as Sub Prefeituras dos Distrito‥ de Vila Bela Vista e de Vila Liga9fb do Para;
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Ⅱ. Assistir o Prefeito nas fun96es a atividades politico‑administrativa voltadas ao Distrito;

ⅡI. Encaminhar da Administra鈎o direta e indireta as solicitac6es de emiss奮o de pareceres ou de
PreSta9奮O de informa96es sobre assuntos pertinentes ao Distrito;

IV. Coordenar a elabora9奮O de relat6rio semestral sobre a situa辞O dos Distritos, SeuS Serv19OS,

Sugerindo as medidas que julgar convenientes;

V. Promover todos os servi9OS ligados ao Gabinete e serv19OS em geral delegados pelo Prefeito

Municipal;
VI. Exeoutar outras tarefa,S COrrelatas.

Par蒔rafo血ico. Integram a estrutura da Agencia Distrital :

I.

AgenciaDistrital deVilaBelaⅥsta:

a) Administrador Distrital;
b) Secret誼a.
Ⅱ・ Ag6ncia Distrital de VilaLiga9肴O:

a) Administrador Distrital;
b) Secretdria.

CAPITULO HI

Art. 10l. As atividades da Administra9訊o Municipal e, eSPeCialmente, a eXeCu9わde planos e
PrOgramaS de govemo, Obedecera aos principios de plan匂amento e coordena確O.

Art. 102. Na elabora9fb e execu確o de seus progranas, O Municipio efetuara a hierarquiza9為O das

Prioridades, de acordo com a necessidade da obra ou serv19O e O atendimento do interesse coletivo.

Art. 103. Os∴Servi9OS municipais dever肴o ser permanentemente atualizados, Visando a

modemiza9急O e raCionaliza9あdos m6todos de trabalho, COm O dyjetivo de proporcionar melhor
atendimento ao pdblico, atraV6s de r細idas decis6es, SemPre que POSSivel com execu9fb imediata.

Art. 104・ Os 6rg肴os da Administra確O Municipaユdeverto funcionar perfeitamente articulados

entre si, em regime de mutua colabora9aO, Visando oferecer informa96es, SugeSt6es, e dados que
melhorem o andamento dos serv19OS.
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Art. 105. Os Secret誼os Municipais serfo remunerados exclusivamente atrav6s de subsidio, em

ParCela bnica, de acordo com a constitui9努O Federal, COm a reda9aO eStabelecida nesta lei

municipal.

Art. 106 Para o desempenho das atividades dos 6rgaos da estrutura Administrativa, ficam criados
OS CargOS de provimento em comiss肴O, COnStanteS do quadro abaixo, declarados de Livre

Nomea9肴O e Exonera9肴O (LNE), do Chefe do Poder Executivo Municipal, e SeraO reSPeCtivamente

lotados dentro da Estrutura de Administrativa do Municipio de Dom Eliseu, do que se tratam o
Capitulo II desta Lei:

CA駁峰OS

￣

:PROV賞DOS:

ChefedeGabinete

Ol

細胞抑囲蔽血生CÅ織

LNE

SecretえriosMunicipais

11

ProcuradorGeraldoMunicipio

Ol

ControladorGeraldoMunicipio

01

DiretordeLicita辞O

Ol

AdministradorDistrital

R$10.000,00

LN巴

01

AssessordeGabinete

R$10.000,00

LNE

R$10.000,00

LN巳

LNE

R$10.000,00

R$10.000,00

LNE

02

R$7.000,00

LNE

R$7.000,00

Subprocuradores
05
LNE
R$4.890,00
DiretordeRecursosHumanos
01
LNE
R$7.000,00
DiretordeContabilidade
Ol
LNE
R$7.000,00
DiretordeCompraseAbastecimento
Ol
LNE
R$7.000,00
DiretordeTributos,Arrecada9肴OeAIvaras

Diretor

de

Fomento

Ol

Econ6mico,

LN巳

R$7.000,00

LNE

R$7.000,00

Ol

EmpreendedorismoeProdu鈎O

DiretordoHospitalMunicipal

Ol

LNE

DiretordeUnidadedeProntoAtendimento‑UPA

DiretordoDMTT

Ol

01

Ol

05
Casado

R$7.000,00

R$7.000,00
LNE

LNE

DiretordeManuten確OdeFrota
CoordenadordeDocumenta9訊oCivil

LNE

LNE

DiretordeRegulariza辞oFundi各ria

MestredeObras

Ol

R$7.000,00

R$3.900,00

R$7.000,00
LN巴
Ol

R$7.000,00

LNE

R$4.890,00

Cida(蕗.o

AgentedeDesenvoIvimento

Ol

AgentedeDesenvoIvimentoLocal‑ADL
Tesoureiro

03

LNE
03

LN巴

AnalistadeControleIntemo
05
Gerentes
37
LNE
Coordenador

12

ChefesdeNbcleos

Secreta,ria
25
AssessorEspecial
20

」坐堅聖旦墾Cial‑II

25

R$1.999,00

R$4.890,00

LNE
R$l.999,00
R$l.999,00

LNE

13

AssessorEspecial‑I

R$4.890,00

】LNE

R$1.999,00

LNE

R$1.500,00

LNB
LNE

RSl.212,00
R$4.890,00

LN島

埜̲̲̲̲喜一」

LNE

R$3.900,00

R$2・960,00
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§ 1O. Os cargos de Tesoureiros, Assessor Especial, Assessor Especial‑I, Assessor Especial‑II e

Assessor Especial IⅡ, COnStanteS do quadro acima, POderわser nomeados e distribuidos para
qualSquer 6rg肴os dentro da estrutura administrativa, POr Decreto do Chefe do Poder Executivo, de

acordo com as necessidades dos serv19OS Pdblicos mumCIPalS.

§ 20・ O cargo Agente de DesenvoIvimento, bem como suas atribuie6es e compet6ncias serfo

regidas pela Lei Municipal Complementar O8/2016.
§ 3O. O cargo Agente de DesenvoIvimento Local, bem como suas atribuic6es e compet6ncias ser肴o

regidas pela Lei Complementar 128/2008.
Art. 107・ Integram a estrutura Administrativa do Municipio, OS CargOS de provimento em

COmiss肴o, COnStanteS do quadro abaixo, declarados de Livre Nomea9肴O e Exonera9aO (LNE), do

Chefe do Poder Executivo Municipal, Criados e regidos por leis munlCIPalS PrOPrlaS, a Saber:
I.

Presidente do SAAE, regidos pela Lei Municipal nO 145/1998;

II. Presidente do IPSEMDE, regidos pela Lei Municipal nO 334/2010;
IⅡ・ Coordenador da Defesa Civil, regidos pela Lei Municipal nO 330/2010.

C

、∴′∴¥鬱態!

擬態,報鬱

鰯概

PresidentedoSAAE

Ol

PresidentedoIPSEMDE

Ol

ic○○rd
T」

enad
:Li

咽

OrdaD
轟

efesaCi
∵

vil

㊧

I

LN言
LN巴
01

:∵

∵

LNE

∵ ∴;∴

球界

綴懸

≡¥一

Art. 108. Os valores dos simboIos dos cargos de provimento em comlSSaO, PreVistos no artigo
anterior, S肴O OS eStabelecidos no quadro abaixo:

‑

FC‑1
FC‑2
FC‑3
FC‑4
FC‑5
FC‑6
FC‑7
」FC‑8

18
13
30
31
36
105
13

濁

R$10.000,00
R$7.000,00
R$4.890,00
R$3.900,00
R$2.960,00
R$1.999,00
R$1.500,00

225

R$L212,00

Art. 109・ A estm∬a administrativa preconizada nesta Lei ser各implantada gradualmente, na
medida em que os 6rg肴os que a comp6em forem sendo implantados, Segundo as conveniencias da
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administra9fo, a disponibilidade de recursos e os limites previstos da legisla9fo vigente

しi i●口l

devendo

Para O exerCicio de 2022, adequar‑Se a Lei Or9ament各ria em vigor.

Art. 110. E vedada a atribui9fb das gratifica96es ao servidor ooupante de cargo em comissao.

Art. 111. Os servidores efetivos que forem designados para composi9肴O de comiss6es ou juntas
administrativas, PermanenteS Ou temPOrdrias, farあjus a 」etOm O que Seriregulamentado por

Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 112. Os servidores efedvos que exercerem fun9aO COmissionada optar肴o por um dos
vencimentos, Cumulado com gratifica誇es da fun亨fo do cargo de concurso, COnfome consta no

Plano de Carreira dos Servidores, reSPeitando o limite do subsidio do Prefeito Municipal.

Art. 113. Anualmente, O Chefe do Poder Executivo poder各promover a revis肴o geral dos cargos

COmissionados constantes no artigo nO lO5 desta Lei, SemPre nO meS de maio.

Art. 114. O Chefe do Poder Executivo de Dom Eliseu, POdera fimar convenio com institui96es

de Ensino Superior, Prefeituras Municipais, Govemos de Estados, Govemo Federal, Entidades
Sem fins lucrativos, Organiza96es nfo Govemamentais, Institutos, Associa96es e Cooperativas,
bem como Parcerias Publica Privada, Obedecendo狙egisla9肴O em VlgOr.

Art. 115. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo de Dom Eliseu, a COnCeSS肴O Ou amPlia9aO
de incentivo ou benefroio de natureza tribut誼a, Observando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 116. Cabe ao Procurador Municipal devidamente nomeado ou profissional contratado, O

assessoramento juridico aos Conselhos e Comiss6es existentes no Municipio.

Art. 117・ O Procurador Municipa1 6 impedido de advogar em desfavor de qualquer 6rgao da

Administracfo Pdblica Municipal, quer Seja direta ou indireta.
Art. 118. O quadro de Cargos das Secretarias Municipais 6 fixado na forma contida nesta lei,
inclusive o Quadro de Cargos em Comiss肴o.

Art・ 119. Os cargos em comissao sわde Livre Nomea辞O e Exonera9肴O.
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Art. 120. No que couber ao Prefeito Municipal atraves de Decreto, nO PraZO de at6 90 (noventa)
dias promoverえadequa96es complementares as estruturas intemas dos 6rg着os da administra9奮O

municipal, na forma desta Lei.

Art. 121. Fica autorizado o chefe de poder Executivo, a Criar comiss6es tantas quantas forem
necess証as, Para regulamenta9ab, nOrmatiza9aO quantO aO bom desempenho da administra9あ

P的lica.

Art. 122. Por Decreto do Prefeito Municipal, POderiremangar unidades administrativas de um
Para O OutrO 6rgあpara atender as necessidades e a racionaliza9aO das atividades administrativas,

nfo podendo de forma alguma os servidores ter suas fun96es rebaixadas.

Art. 123. Fica o chefe do Poder Executivo, autOrizado a proceder a abe血ra de creditos especlalS,
quais∴Ser肴O regulamentados atrav6s de Decreto Municipal onde apontara as dotac6es

Or9amentarias das quais se reduzirあas impo巾encias dispendidas, bem como suplementar,
remanかr, tranSferir e transpor dota96es propnas consignadas no orcamento vigente, Para fazer
frente as despesas decorrentes desta lei.

(NR)

Art. 124. As despesas decorrentes da aplica9肴O da presente lei correr肴o a conta de dota96es

PrOPnaS COnSignadas no or9amentO Vigente, SuPlementadas se necessario.

Art. 125・ Fica autorizada a contrata辞O temPOr誼a de servidores para atender a necessidade

tempordria de excepcional interesse p的lico a fim de possibilitar a continuidade dos serv190S

P的licos.

Art. 126・ Ficam revogadas as Leis Municipais nO 444/2017, nO 446/2017 e nO 448/2017 e suas
altera96es, bem como qualSquer Ou廿as disposic6es em contrario.

Art. 127・ Esta lei entrar各em vlgor na data de sua publica9aO.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Eliseu, Estado do Para, 3 1 de janeiro de 2022

。孟粂宅急

Prefeito Municipal de Dom EliseuA}A

Av. 」usceiino Kubitscheck, 02, Centro, Dom 削seu/PA ‑ CEP 68.633.〇〇〇 〇 Fone: (94〉 3335輸2210

WWW.dome=seu,Pa.gOV.br

