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o prttti, úí*"ipat dó Jaciara-MT ABDUIJABAR GALVIN MoHAMMAD, no uso de suas âtribuiçôes legais, faz

saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.l.'EstaLeialteraereestruturaaolganizaçãodosserviçosquecompõemaestruturaorganizacionaldoPoder

Executivo do Município de Jaciara e competências gerais' revogando-se as disposições anteriores em contrário'

rirulo t

DA ADMINISTRAÇÁO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I

DOS OBJETIVOS

da população;

o do planejamento participativo, como método de integração' celeridade e racionalidade das ações da

ert. 2". o vtumtcÍplo DE JACIARA, unidade tenitorial com autonomia politica, administrativa e financeira. nos termos

constantes da constituição da República Federativa clo Brasil, da constituição do EstadÔ de Mato Grosso e pela Lei orgânica

Municipal, através do podeÍ Executivo Municipal, tem como objetivo permanente, asseguÍar a população condições

.,, indispensáveis ao acesso a níveis crescente de progÍesso e bem estar e especificamente assegurar:

l. a prestação de serviços destinados a propiciar condições de bem estar e de interesse da populaçào' diretamente ou sob a

forma de terceirização ou concessão;

ll.oincentivoàsatividadeseconômicasgeradorasdetrabalhoerenda,medianteinvestimentospúblicosnecessáriosà

criaçãodecondiçõesdeinÍiaeStrutura,indutoradomaioraploveitamentodâspotencialidadeseconômicasdoMunicipio;

lll.amanutenção,comacooperaçâotécnicaefinanceiradaUniãoedoEstâdo,deprogramasdeeducação,emespeciala

de ensino fundamental e a educação em todos os niveisi

Iv,aprestaçãodosserviçosdeatendimentoàsaúdedapopulação,comacoopelaçãotécnicaefinanceiradaUniãoedo

Estado:

V.odesenvolvimentodeaçõesdecombateàscausasdepobrezaedefatoresdemarginatizaçãopromovendoa

integralizaçâo social da população de baixo poder aquisitivo;

Vl'desenvolvimentodeprogramasdesaneamentobásico,deconstruçãodeunidadeshabitacionaisemelhoriadas

condições de moradia

Vll. a adoçã

administração municiPal;
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V III a implantação e manutençâo de programas e ações voltadas para o atendimento aos direitos da criança, do

adolescente e do idoso;

lX. a proteção às pessoas Poíadoras de deficiências ou necessidades especiais;

X. a exploração racional dos recursos naturais do Municipio, ao menor custo ecológico, assegurando a proteção do meio

ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas, preservando a flora, a fauna e os recursos hidricos e estimulando a

recuperação das áreas degradadas;

Xl.odesenvolvimentodeaçõesquePossibilitemoacessoàculturaeapreservaçâodopatrimôniohistóIico.

Art. 3". O Município de Jaciara terá por missão administrar com organização, transparência e eficiência os interesses da

comunidade, visando proporcionar bem estar e qualidade de vida para a população com igualdade e dignidade'

CAPITULO II

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art.4". As atividades do Poder Executivo Municipal, obedecerão aos seguintes principios fundamentais

l. Planejamento;

Il. Organizáçâo;

tll. Coordenação;

IV. Delegação de comPetência;

V. Controle.

§l..oPoderExecutivoadotaráoPlânejamentocomométodoeinstnrmentodeint€8mção,celeridadeeracionalizaçãode

suas ações.

§2o.oobjetivosocialdaorganizaçãoémelhorarascondiçÔesdetrabalho,permitindoumaoperacionalizaçãodasações

de govemo com o máximo de eficiência e com o mlnimo de dispêndio e risco'

§3o. As atividades da Administração Municipal, assim como a elaboração e execução de planos e programas de govemo

!íserãoobjetosdepermanentecoordenação,emtodososníveisadministrativos,comvistasaumrendimentoótimo.

§4o.Adelegaçãodecompetênciaseráutilizadacomoinsrumentodedescentralizaçãoadministrativ4objetivando

assegurar maior rapidez e objetividade aos processos de execução e decisão, assim como a transfeÍência da responsabilidade

executiva dos atos e fatos administrativos'

§5o O contÍole compreenderá, princiPalmênte:

l,oacompaúamentopelosníveisdechefiaesupervisãodaexecuçãodosprogramas,projetoseatividadeseda

observância das normas que regulam as atividades municipais;

Il.afiscalizaçãodaregu|aridadedaaplicaçãodosrecursosfinanceirosedaguardadopatrimôniomunicipal.

§óo.Paraacoordenaçãoeficazdosprogramas,projetoseatividadesnoâmbitodaAdministraçãoPúblicaMunicipal'

definidas as prioridades de govemo'

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICíPIO
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO

Art. 5.. O poder Executivo Municipal, cuja denominação jurídica se intitula MUNICiPtO DE JAC[ARA, representado

pelo Prefeito Municipal, é constiluido pelos Órgãos da Administração Direta e lndireta'

An. ó". A Administração Direta compreende os órgãos municipais encarregados da formulação da política de gestão

pública e do ordenamento operacional das atividades da Administração Municipal, visando cumprir suas finalidades, bem como a

prestação de assessoramento direto ao Prefeito Municipal no exercício das funções institucionais'

Art. ?". A Administração Indireta compreende entidades instituídas em Lei específica para ampliar a administração direta

ou aperfeiçoar sua ação executiva no desempenho de atividades de interesse público, de cunho econômico' ambiental' tecnológico

; ou soclal

An. g". são órgãos diretamente subordinados ao Prefeito Municipal, das quais suas unidades e subdivisões encontram-se

discriminadas no Anexo I desta Lei, que é pane integrante da presente:

I, ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO:

I GABINETE DO PREFETTO:

L l . Procuradoria do MunicíPio;

1.2. Controladoria lntema;

L3. AssessoÍia Especial GoYernamental;

2.Gabinete do Vice-Prefeito'

II. ORCÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

l. Secretaria MuniciPal de Govemo;

2. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

:, l. Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento F-conômico e Turismo;

,1. Secretaria Municipal de lnfraestrutura;

5. Secrelaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;

6. Secretaria MuniciPal de Saúde;

7. Secretaria Municipal de Educação, Cultura' Desporto e Lazer;

8. SecretaÍia Municipat de Agricultura e Meio Ambiente

llt.oRGÀoScoNSULTIvoSEDEDESCENTRALIzAÇÃoADMtNISTRATIVA

a) Conselhos Municipais, criados em lei;

b) Núcleo de atividades de interesses Comuns com o Estado e a Uniâo'

Art. 90. Sâo óÍgãos técnicos vinÇulados ao nível hierárquico a que ele se subordina' com as vinculações da titularidade dos

cargos de confiança em comissão ou função gratificada' em relação aos órgãos da Administração Direta
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Nível HierárquicoCargo do Titulârrgão da Administrâção Direta

Prefeito MunicipalGabinete do Prefeito

vice-Prefeito MunicipalGabinete do Vice-Prefeito

lo EscalãoProcuradores do MunicíPioProcuradoria do MunicíPio
l'EscalãoControlador Interno MuniciPalControladoria lntema
lo EscalãoAssessor EspecialAssessoria Especial

lo EscalãoSecretário MuniciPalSecretarias Municipais
l'EscalãoContador Geral MuniciPalSecretaria Municipal de Administração
2o EscalãoSecretário MuniciPal Adjunto

Secretarias MuniciPais Adjuntas

2'EscalãoAssessor Especial Adjunto

Pregoeiro MuniciPal

2o EscalãoDiretor Clinico GemlSecretaria MuniciPal de Saúde

3'EscalãoSuperintendenteSeÇretarias MuniciPais e Adjuntas

4o EscalàoOuvidor CeralGabinete do Preteito
4o EscalãoDiretorSecretarias MuniciPais e Adjuntas
5o EscalãoOuvidor do SUS

Secretaria MuniciPal de Saúde

Coordenador lV
Secretarias MuniciPa is e Adjuntas

6o EscalãoCoordenador lll
SecÍetarias MuniciPais e Adjuntas

6o EscalãoAssessor IllSeiretarias MuniciPais e Adjuntas
7o EscalãoCoordenador [[

Secretarias MuniciPais e Adjuntas
7o EscalãoAssessor IISecretarias MuniciPais e Adjuntas
8o EscalàoCoordenador I

Secretarias MuniciPa is e Adjuntas
8o EscalãoAssessor I

Gabinete do Prefeito

jecretaria M unicipal de Administraç ão

Secretarias MuniciPais e Adjuntas

Parágrafoúnico.Naelaboraçãodoorganograma,danomenclaturadosóÍgãoseasdascomPetênciasespecíficasdecada

órgão, o nivel hierârquico de menor escalão estará diretamente subordinado ao de nivel imediatamente superior a ele vinculado,

dentro das resPectivas Pastas

An.l2.oorganograma'anomenclaturadosórgãossegundoassuascompetênciasespecíficas,onívelhierárquicoaque

se subordina. bem como as atribuições dos cargos em comissões e funçôes gÍatificadas estão especificadas nos Anexos I e Il desta

Lei, que integram a Presente.

Art. 13. A Procuradoria Municipal' Control

Municipal, estão no mesmo nivel hierárquico das Se

Assessor Especial e Contador Geral Municipal' aos

gÍatifi cada, quando efetivos

adoria Municipal, Assessoria Especial Govemamental e Contabilidade Geral

cretarias Municipais, equiparando-se os vencimentos do Controlador lnterno'

dos Secretários Municipais, quando não efetivos, e com a respectiva função
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ESTADO DE MATO GROSSO
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Art. 14. Os Secretários Municipais são ordenadores de despesas, assum indo as respectivas
CONSTRUINOO UMA NOVA HlsÍÔBtA

responsabilidades.

Art. 15. As Secretarias são órgãos da administração direta, geridas por secretáÍios Municipais, estruturadas com a

finalidade de, na forma da Lei Orgânica do MunicÍpio de Jaciara, assistir e repÍesentar o Prefeito Municipal em seu campo de

atuaçâo.

Aí. 16. As Secretarias definirão, no seu campo de atuação, as diretÍizes pollticas e os programas relativos à sua área e

estabelecerão as diretrizes lécnicas para a execução de suas atividades'

Parágrafo único. As secretarias aíicular-se-ão, para o atendimento de suas finalidades, com órgâos e entidades federais'

esladuais e de outros MunicíPios.

CAPITULO II

DÀ COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

An lg. A composição e finalidades dos conselhos Municipais estão estabelecidas em suas legislaçÕes especificas e seu

funcionamento regulado em regimento próprio

sEÇÃo ll

DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÁO COM O GOVERNO FEDERAL

Art. 19. A Junta

SUBSEÇÁO I

DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

do Serviço Militar é o Órgão Íepresentativo da unidade do Govemo Federal ao qual compete o

atendimento aos municipes relativo ao serviço militar'

ParágrafoÚnico.AJuntadoserviçoMilitarrege-seporlegislaçãoespecÍficadoGovernoFederal'sobaresponsabilidade

do Preíeito, que nomeará um servidor, para sua execução e controle

SUBSEÇÃO IT

DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

ITR

m
Àrt.20. A Unidade Municipal de Cadastro é o órgão que presta assistência aos contribuintes posto TeÍritorial Rural
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Parágrafo Unico A Unidade Municipal de Cadastro rege-se por legislação específica do Govemo Federal, sob a

responsabilidade do Prefeito, que nomeaÍá um sewidor, para sua execuçãÔ e contÍole

SEÇAO III

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

SUBSEÇÃO Í

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 21. Ao Gabinete do hefeito comPete:

Y l- assistir ao chefe do poder Executivo em suas Íelações político'administrativas com os outros Poderes, municipes'

órgãos e entidades Públicas ou privadas e associações de classe;

ll.atenderoufazeratenderaspessoasqueprocuramaadministraçãomuniciPal;

lll. recepcionar os visitantes;

lV.programarsolenidades,expedirconviteseanotartodasasprovidênciasquesetomaÍemnecessáriasaofiel

cumprimento dos ProgÍamas;

V. organizar conferências e debates;

VI. colaborar nas atividades de relaçôes públicas do município;

VII. coordenar as atividades de defesa civil do municlpio;

Vttl. coordenar os compromissos oficiais do Prefeito;

IX. orientar as associações e entidades repÍesentativas da sociedade;

x. executar outras atsibuições aÍins'

SUBSEÇÃO TI

DO GABINETE DO VICE.PREFEITO

Art. 22. Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:

I. coordenar, supervisionar, controlar e gerenciar as atividades de apoio direto ao Vice-Prefeito;

ll. dar assistência direta e imediata ao prefeito Municipal na sua representação institucional e social e o apoio protocolar

e ele particiPar;

enhar missões especíÍlcas, expÍessamente atribuidas por meio de atos próprios' despachos e ordens verbaisi
nos atos Públicos qu

lll. desemp

lV. executar outras atribuições afins

SUBSEÇÃO TII

DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
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Art.23. A Procuradoria Municipal compete:

I. representar o Municlpio em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em que o mesmo seja autor, réu, assistente,

oponente ou simplesmente interessado;

Il. exercer as funções de assessoria técnico-jurídica do Poder Executivo;

Ill. promover a cobrança da divida ativa municipal;

IV. emitir parecer em consultas formuladas pelo Prefeito Municipal, secretârios MunicipaiseAdjuntos;

V. executar ouÍas atribuições afins.

SUBSEÇÃO IV

DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 24. A Controladoria lntema compete:

I. organizar. coordenar' orientar, promover e executar ações que levem à adequação do sistema financeiro e Contábil

Municipal. zelando pela normalidade e legalidade de cada ato praticado pela unidade de Execução orçamentária e pelo Setor de

conrabilidade. aditando dados numéricos e custos opeÍacionais, elaborar de estimativa de impacto orçamentário financeiro' na

conformidade da l-ei de Responsabilidade Fiscal, ern seus artigos l5 e 16, sempre que se fizer necessário:

Il. executar outÍas atribuições ahns'

SEÇÃO V

DOS ÓRCÁOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBSEÇÃO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ASecretariaMunicipaldeCovemo,órgãodagestãoadministrativa,alémdeoutrasfunçõesquelhesãoprÓprias,

compete

4r1.25

l. programar e organizar os eventos públicos;

II. coordenar e organizar o cerimonial;

III. divulgar todos os eventos e ações públicas;

lV. coordenar expedições de documentos, correspondências'

V. programar audiências, visitas e reuniões;

Vl. intermediar as relações públicas do Gabinete do Prefeiloi

Vll. coordenar a ouvidoria municipal;

VIll. executar outras atribuiçôes afins'

convites dentre outÍos do Gabinete do Prefeitoi
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SUBSEÇAO II

DA SECRETARIA MUNICTPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

An.26. A Secretaria Municipal de AdministÍação e Finanças, órgão da gestão administrativa, além de outras funções que

Ihe são próprias, comPete:

I - gerenciamento dos recursos humanos do Poder Executivoi

II - gestão dos serviços gerais de comunicação, arquivo, protocolo, limpeza e manutenção;

III - organização e controle do cadastro geral de fomecedores e prestadores de serviços;

lV- processamenlo das solicitações dos órgãos municipais dos processos delicitaçâo;

.-' - organizar e contÍolar o Setor de PatrimÔnio Público;

- Vl- criação de mecanismos de treinamento e aperfeiçoamento dos funcionários públicos do Município, visando sua ascensão

funcional, na forma que dispuser a Lei e ouRegulamentos;

VII- controle e acompanhamento da execução orçamentária;

Vlll - gerenciamento dos fundosmunicipais;

lX- gestão da legislação ributária, fiscal e financeira;

X- lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;

XI - guarda e movimentação de valores;

XII- desembolsos financeiros, na forma da lei;

XIll- elaboração de balancetes, apuração de resultados, balanço anual, com pr€stação de contas, em obediência ao sistema de

controle extemo;

XIV- registros e controles contábeis;

XVl.organizarerealizarascomprasdebenseserviçosdaPrefeitura,emaíiculaçãocomasdemaisgeÉncias:

\Vll- acompanhamento do desempenho enEe receita edesPesai

ívrrr - planejar. gerenciar e organizar as dotações oÍçamentárias aEibuldas à Secretaria em todas as suas fases;

XtX- controle do endividamento do Município;

XX- expedição de licenças, alvarás, atestados, baixa, habite'se e outros documentos da mesma natureza;

XXI- cadastro dos contribuintes municipais;

xXll - executaÍ outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III

DA SECRETARIA MUNICTPAL DE PLANEJAMENTO' DESENVOLVTMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Aí. 2'1. A Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio' órgão da gestão

administrativa. além de ouÍas funções que lhe são próprias, compete

I - elaboraç ão do plano Plurianual, Lei de Diretrizes orçamentária e orçamento Anual em parceria ecretarias, outros órgãos

6ó. 3461-7900
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de assessoramento e comunidade de formageral;

II- coordenaçào e acompanhamento de proietos especiais de engenharia' econômicos;

lll - aniculação com entidades de planejamento das demais esferasgovernamentais;

lV - arliculação e controle de convênios, acordos e contratos junto aos setores públicos e privados;

V - acompanhamenlo e controle da execução de programas' visando prevenir desvios de frnalidade;

VI - esrudos de avaliação dos resultados das açÔes e programas do govemoMunicipal;

VII - planejar. gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuidas à Secretaria em todas as suas fases:

VIll - executar outras atribuições aÍins'

IX- articularjunto a outras esferas govemamentais do Estado e da União' na execução de suasaçõesi

x.orientareprestarassistênciaepesquisanosetoragÍopecuário,deserviços,delndustria,ComércioeTurismonoMunicÍpio'

buscandoamelhoriadevidaparaasfamilias,atravésdeprogramasdirecionadosaodesenvolvimentodecadasetor:

Xl- representação do Municipio em exposições' feiras' eYentos e outrosl

-Xll- criação e regulamentação da lei de incentivo à instalação de indústrias e comércios;

XIII - criação e regulamentação da lei de criação do Distritolndustrial;

XIV- criação do Conselho de Desenvolvimento Industrial' Comercial e deserviços;

XV-apoioeorienraçàoaodesenvolvimentodeplojetosparainstalaçãodenovosempreendimentos:XVl-açóespoliticasparao

lomcnto do desenvolvimento do emprego e darenda;

XVII- fomento à qtraliticaçãoprofissional para empresas comerciais eindushiais:

XVlll- manutençào do controle ambiental sobre as lndústÍias e comércio instalados noMunicipio;

XIX-planejar,gercnciareorganizarasdotaçôesorçamentáriasatribuÍdasàSecretariaemtodasassuasfases;

XX - organização de calendários turísticos;

XXI- regutamentação do fundo municipal de turismo;

XXll- apoio e tbntento do desenvolvimento do turismo local;

XXlll - oricntação à preservação de locais de visitaçãoturísticai

xxIV-manutençãodoprogramadequalificaçãoprofissionalnaáreaturísticajuntoàSesferasdegovemo;

.-XXV - manutenção do cadâstro das empresas operadoras de turismo;

XXVl.organizaçàoedesenvolvimentodeatividadesjuntoaoConselhoMunicipaldeTurismo:xXVll.lbmenloàsagênciasdc

turismo'paraadivulgaçãodopotencia|turisticodoMunicipio;XXVllI-representaçãodoMunicípioemexposiçÕeS'ltiras.

eventos e outros;

XXlX.executaroutrasatribuiçõeSafins.(RedaçãodadapelaLein"!559/2015)

SUBSEÇÃO IV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TNFRAESTRUTURA

além de outras funções que lhe são

Art.2S.AsecretariaMunicipaldelnfraestrurura'órgãodagestãoadministrativa,

próprias, comPete:

l. Execução, fiscalização e acompanhamento das obras públicas e prédios públicos;
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Il - manutenção e execução de serviços mecânicos da frota de máquinas e veiculos pertencentes ao Poder Público

Municipal;

lll - administração da fiota de veículos, máquinas e equipamentos, bem como, manter contÍole diário de quilometragem e

gastos de combustlYel das viaturas;

IV - controle do sistema cartográfico do Municipio;

V - implementação e fiscalização da legislação do solo urbano;

VI - análise, aprovação, Íiscalização e vistoria de projetos de obÍas e edificações públicas e panicularesl

Vll-atendimentoeorientaçãoaopúbliconaapÍovaçãoeregularizaçãodeobraseedificações;

VIIt - abertura e manutenção de vias públicas e de estradas municipais;

lX - controle de ocupação do solo urbano;

X - realização dos serviços de limpeza pública' coleta e disposição Íinal do lixo;

XI - manutenção de praças, calçadas, jardins' áreas verdes e fundo de vales:

\-/ Xtl - execução de serviços de jardinagem e arborização;

Xlll - demarcação de áreas e locais de estacionamentoi

XIV - controle da propaganda e Publicidade em locais públicos;

XV - administraçâo e contÍole de feiras e mercados públicos;

XVI - controle da denominaçâo, emplacamento e numeração de logradouros e pÉdios;

xVIl - controle e execução dos sewiços de sinalização urbana e iluminação pública;

xvlll - controlar e supervisionar o depaÍamento de água e esgoto - DAE/IAC;

XIX - administração e controle do Fundo Municipal de Habitação;

XX - administração e controle da execução orçamentáÍia e financeiral

XXI - gerenciar, fiscalizar e controlar toda a área urbana com relação as atividades de rânsito;

XXII - gerenciar e normatizar as fueas de estacionamento rotativo;

XXlll - desenvolver atividades de aprimoramento do trânsito;

XXIV - cuidar, zelar e reformar as placas de sinalização;

XXV - administração e manutenção de cemitério e controls dos serviços funerários;

XXVI-planejar,gerenciareorganizarasdotaçõesorçamentáriasatribuídasàSecretariaemtodasassuasfases;

XXVII - executar outras atribuiçôes afins'

SUBSEÇÃO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AsecretariaMunicipaldeGestãoSocial,órgãodageslãoadministrativa,alémdeoutrasÍunçÔesquelhesãoAí. 29

próprias, comPete:

l. executar e oÍientar de assistência social em

gestâo e responsabilidade pela formação e gesuto da poli

cumprimento aos requisitos legais e às normas atinentes ao modelo de

tica municipal extensiva à promoção social em um todo' articulada com as
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esferas estadual e federal e, ainda, com um sistema local descentrali zado e panicipativo, envolvendo as entidades e organizações e

a sociedade civil através de um Conselho;

II. manter um sistema de Assistência social organizado, com Eiagem e cadastramento atualizado da população atendida e

a ser atendidal

lll. formular uma Política de Assistência Social;

sUBSEÇÃo vt

DA SECRETARIA MUNTCIPAL DE SAÚDE

An.30.AsecretariaMunicipaldesaúde,ôrgãodagestãoadministrativa,alémdeoutrasfunçõesquelhesãoprôPrias'

compete.

L articular junto a outras esferas governamenlais do Estado e da União' na execução de suas ações;

ll. garantia de serviço ambulatorial médico-hospitalarl

lll garantia de serviço com o médico da famitia' em parceria com ouras esferas de governos;

:- lV. dar atendinrento odontológico de necessidades básicas;

V. controle epidemiológico e de doenças infecto-contaglosas;

Vl.desenvolvimentodocontroledehigieneesaúdepúblicanosestabelecimentoscomerciaisdoMunicipiol

Vll. garantir o acesso dos cidadãos Jaciarenses panicipantes do Programa SUS;

Vlll manter controle da população corn Yacinação em suas campanhas;

lX. administrar e contÍolar a execução orçamentária e financeira;

X.zelarpelobomtuncionamentoeconserYaçãodosveiculosnecessáriosparaaexecuÇãodosserviçosdesua

responsabilidadel

Xl. planejar. gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuidas à Secretaria em todas as suas fasesl

Xll. executar outras atribuições afins'

SUBSEÇÁO VII

ffiH

ZER
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO' CULTURA' DESPORTO
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IV. organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social mediante a execução dos serviços' programas e

projetos elaborados em cada áreal

V. definir padrões de qualidade e formas de acompanhamento e controle das açôes de assistência e de promoção sociais;

Vl. supervisionar, monitorar e avaliar as ações sociais;

Vll. executaÍ uma politica de qualificação sistemática e continuada de recursos humanosl

Vlll.desenvolverpolíticasadequadasedequalidadeemproldealendimentoedeformaçâodecidadaniae.ainda'aná|ise

sócio-juridica:

\.,/ lX. planejar, gerenciar e organizar as dotâções orçamentárias ati'iliuídas à Secretalia em todas as suas fases;

X. executar outras atribuições afins'
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Aí. jl. A Secretaria Municipat de Educação, Cultura, Despofto e Lazer, órgão da gestão administrativa, além de outras

funções que lhe são prôprias, compete:

l. planejamento e execução das atividades do ensino fundamental no Município;

ll. planejamento e execução das atividades da educação infantil no Municlpio;

IIl. promoção de cursos, Íeunióes, treinamentos, debates, encontros, seminários e congressos sobre educação;

lV. promoção de festividades civicas, certames culturais e artisticos;

V. controle e administração da biblioteca pública;

Vl.promoçãodemuseus,teatros,Saleriadeane,quadraspoli-esportivasemanutençâodabandamunicipal;

vll. promoção das manifestações, artisticas, com apoio de recursos e espaços culturais adequados, por meio de

convênios, acordos e contratos com entidades públicas ou privadas;

Vlll.pesquisadedadosculfuÍaisehistóricosdosdiferentesbairrosedistritodoMunicípio;

\-,, Ix. promoção de experiências pedagógicas que diminuam o lndice de evasão escolar e incentivem a retenção de alunos;

X. absorção dos valores sócio-econômico e cultural da comunidade nas atividades pedagógicas;

xt, administrar e controlar da execução orçamentária e financeira e acompanhar a prestação de contas de convênios

federais e estaduais:

xlI.PromoçãoeexecuçãodagestãodemocráticanoensinofundamentalenaeducaçãoinfantildoMunicípio;

XIII. garantia da demanda de vagas suficientes ao ensino da pré-escola e fundamentali

XIV. garantia, de acordo com as possibilidades' do tsansporte coletivo de alunos;

XV.planejar,gerenciareorganizarasdotaçõesorçamentáÍiasatribuÍdasàSecretariaemtodasassuasfasesl

xV[. executar outras atribuições afins'

SUBSEÇÃO VIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art.32.AsecretariaMunicipaldeAgriculturaeMeioAmbiente,ÓrgâodagestãoadministratiYa,alémdeoutrasfunções

que lhe são próPrias, comPete:

l. manutenção do controle e da atualização do cadastro dos produtores rurais:

II. definições políticas de incentivos ao pequeno produtor;

IIl. garantia do controle e do escoamento da safra agrÍcola do Municlpio;

lV. fomecimento de equipamentos Para a abertura de novas estradas;

V. manutenção e fomento às feiras e mercados municipais;

VI. manutenção do cadastro das unidades de conservação existente no Município;

vll.execuçâodaspolÍticasPublicasdeMeioambiente,comaçõesdeplanejamentoedes€nvolvimentodeprogramas,de

relacionamento com outÍos Órgãos de polllicas ambientais, de fiscalização de atividades poluidoras e de educação ambiental;
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VIli. desenvolvimento e implantação de politicas e ações municipais objetivan do a preservação do Meio Ambiente;

fiscalização das atividades agressivas; elaboração de normas de procedimento ambiental, obedecida a competência complementar

municipal;

IX'planejar'gerenciareorganizarasdotaçõesorçamentáriasatribuidasàsecretariaemtodasassuasfasesl

X. executar outras atribuições afins.

SEÇÃO VI

DoS ÓRGÃOS TÉCNICOS

An. ii. Sào competências dos OÍgãos de Administração geral:

a)CentralizarasatiYidadesadministrativasrelacionadascomosistemadepessoal,material.adninislraçãodebens

patrimoniais'correspondências'elaboraçãodeatos,preparaçãodeprocessosparadespachofinal,lavratuÍadecontrltos.registroc

publicaçãodeleis,decretos,portarias,assentamentosdosatosefatosrelacionadoscomavidafuncionaldosseÍvidores.bemcomo

o protocolo e arquivo;

b)Criarmecanismosdetreinamentoeaperfeiçoamentodosfuncionáriospúblicosdomunicipio'visandosuaascensão

funcional, na tbrnta que dispuser a lei ou regulamento;

c)organizarecontrolarocadastrodefomecedores,osestoquesdemateriais,encaminharprocessosdeaquisiçãode

nratcrialpelosprocedimentosdefinidosemleierealizarosuprimentoparatodasasUnidadesdaEstrutuÍadosServiçosdopoder

e\ecutivo:

d)AuxiliaroChefedoPoderexecutivoMunicipalnadefiniçãodediretrizes,politicasdedesenvolvimentoeconômico.

social, cientiflco e tecnológico operacionalizadas e detalhadas no Plano Global do município; Acompanhar' supcrvisionar e avaliar

aelaboraçãoeimplementaçãodosplanossetoriais;AÍticulaÍcomentidadesdeplanejamentodosdentaisnÍrcisdegoverno:

pronrover e facilitar a integração horizontal e vertical dentro da Prefeitura Municipal' através da implantação e avaliação do Plano

-clobal;PromoverouÍeâlizarcontatoscomosorgãosExtemosMunicipais,EstaduaiseFederaiseEntidadesPrivadas:Participar
da elaboração do Planejamento Orçamentário além de outras funções que lhe são próprias'

e)RealiZarosprogramasfinanceiros,apropostaorçamentária,oscontrolesorçamentárioepatritnonial,oprocessamento

contábildareceitaedadespesa.aaplicaçãodasleisfiscaisetodasaSatividadesrelativasaolançamentodetributosearrecadação

tlas rendas ntunicipais: Fiscalização dos contÍibuintes' recebimento' guarda e movimentação de bens e valores;

l.)Movimenlarvalores.recebeltributosououtraSespéciesdereceitasqueentramnoscofrespúblicosepagardespesas,na

contribuintes, fazer lançamentos' notificações da arrecadação e fiscalização dos tributos devidos aoforma da Lei;

g) lnscrever

Municipio.

Art. 34. São competências dos Órgãos de Administração Especifica:

a) Organizar sua estÍutura funcional' manter em dia seu cadastramento do patrimônio, conseryar máquinas e

ns), executar obras de infiaestrutura e

equipamentos, manter controle diário de quilometragens das viaturas e equipamentos (boleti

serviços públicos nos meios urbanos e rurais' como: arborização' urbanização' trânsito' trans s coletivos, abastecimento,
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cemitérios; Construção e conservação de estradas municipais e de prédios e logradouros públicos; execular atividades de apoio

técnico e de serviços auxiliares, tais como: cadastro, serraria, carpintaria, equipamento de britagem e manilhamento, ferragem e

íabricação de artefatos de concreto.

b) Executar as atividades educacionais exercidas pelo Município; manter seu cadastramento, garantir a demanda de vagas

suficientes ao ensino da pré-escola e fundamental, manter bibliotecas, preservar e desenvolver a difusão da cultuÍa e do desporto,

proteger e preservar os documentos, obras e demais bens de valor histórico, aíÍstico e cultural; garantir, de acordo com as

possibilidades,otransportecoletivodealunos,zelaredifundiroBrasão'aBandeiraeohinodoMunicipio.

c) Promover a saúde, contribuindo para a recuperação, preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida;

Realizar através dô sus atendimento ambulatorial, médico-hospitalar e odontológico na forma que estabelece a Lei 8 080 de

l9l09/90;Realizarcontroleambienta|emtodasuaextensãoeavigilâncianosetordehigienepública,comimplantaçãoe

Íiscalização de politica de posturas municipais na área de higiene e saúde pública; controlar as epidemias e doenças infecto-

contagiosas no Municipio funcionando de forma articulada com outÍas esferas governamentais; zelar pelo bom funcionamento e

vconservaçáo dos Yeículos necessários para execuçâo dos serviços de sua responsâbilidade

d)Promoverodesenvolvimentoeconômicoincentivandoaimplementaçãodeagroindústrias'decooperativasde

pÍodutores, e associaçÔes de comerciantes e industriais, promovendo juntamente com as entidades estaduais e federais' e órgãos

representativos das classes produtoras, estudos de viabilidade técnica' e econÔmico-financeira'

Arr. 35. São competências dos Órgãos Consultivos e de Descentralização Administrativa:

a) Dos Conselhos Municipais: Colaborar com a Administração Municipal' no processo decisório'

b) Do Núcleo de Atividades de lnteresse comum com o Estado e a união: Realizar as atividades de peculiar interesse do

Município, de competência do Estado e ou da União, em virtude de Legislação Estadual ou Federal, por delegação ou em regime

de convênios, com subordinação ao Prefeito Municipal'

CAPiTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Arr.36.AAdministragãolndiretaécompostapeloPREvl_JACI_InstitutoMunicipaldePrevidênciaSocialdos

Servidores do Municlpio de Jaciara e por outros ôrgãos que vierem a ser instituídos em Lei'

TiTULO TII

DAS DIRETRIZES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO
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Art. 37. As ações do Poder Executivo Municipal deverão ser objeto de planejamento, que compreenderá a elaboração'

§1". As ações de planejamento serão executadas pelas secretarias dentro de sua esfera de competência, observadas as

diretrizes técnicas

§2o. 
para a elaboração dos orçamentos anuais serão devidamente consideradas as demandas da comunidade, expressas nas

An.38'oplanejamentoimplicaránoestabelecimentodeprioridades,naanálisedaviabilidadetécnico-adminiStlativados

-ptanos.prograntaseprojetos,acompanhamentoeavaliaçãodesuaexecuçãoeaverificaçãodosajustesnecessáriosàrealização

das metas previstas nos instrumentos acima mencionados

Art,3g,ConStaIádosplanoseprogramasgovernamentaisaespecificaçãodosórgãosouentidadesresponsáveispelasua

CAPÍTULO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 40. As atividades da mesma natureza, comuns a diversos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal'

serâoagrupadasfuncionalnrenteesubmetidasàmesmacoordenaçãocentral'acalgodassecretariasMunicipaisdeGestàoe

Controle e de Finanças

racionalizar esforços e evitar a duplicidade de atividades

CAP|TULO III

DO CONTROLE

Art. 41. os órgãos e entidades com atividades e ações na mesma áÍea geogúfica deverão atuar de forma articulada e

coordenada, com o objetivo de assegurar e otimizar a programação e execução integrada dos serviços municipais'

Art'42.AsaçÕes,osplanoseprojetosdoPoderExecutivoMunicipalserãoarliculadosecoordenadosvisandoà

otimizaçãodosrecursosdisPoniveis'semprejuizodaposiçãohierárquica'dosvinculosdesubordinaçàoecontroleedasrelaçÔes

deorientaçãotecnica,considerando-seentresiarticuladostodososórgãosdoPoderExecutivoMunicipal'comoobjetivode
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acompanhamento, integração e avaliação dos seguintes instrumentos:

I. Plano Plurianual;

ll. Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Ill. Lei Orçamentária Anual;

IV. Plano Diretor do MunicíPio;

audiências públicas.

execução.
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Art. 41. O controle das atividades da Administração Pública Municipa Iterá como objetivo acompanhar a execução dos

programas de trabalho e do orçamento, avaliar a sua legalidade e conformidade com o Direito' aferir os resultados alcançados e

verificar se os contratos e convênios foram fielmente adimplidos'

Art. 44. O contÍole das atividades da AdministÍação Municipal deverá estar estÍutuÍado em sistemas informatizados que

possibilitem:

L apoiar a realização dos processos internos da administração;

IL aumentar a eficiência da máquina administrativa;

lll. aumentar a velocidade de introdução de métodos modernos de gestão;

IV. disponibilizar informações Íelevantes de forma rápida e prÓ-atiYa;

V. permitir e fomentar o controle público sobÍe as despesas Públicas'

\.7 Aí.45. Os órgãos e entidades da AdminisEação Municipal submetem-se ao controle extemo e intemo' na forma da

ConstituiçãoFederal,daConstituiçãodoEstadodeMatoGrosso,daLeiorgânicadoMunicípiodeJaciaÍaedemaisdiplomas

aplicáveis

Art.46. o controle extemo do poder Executivo, compreendendo a administração düeta e indireta. será exercido' entre

outros, pela CâmaÍa Municipal e pelo Tribunal de Contas do Estado'

Art. 47. O controle intemo do PodeÍ Executivo é exercido pela controladoria Municipal'

Art.43.Competeàssecretrrias,dentrodaesferadecompetênciadecadaumadelas,controlalaexecuçãodosprogramas

de trabalho, assim como observar as normas que regem a atividade especÍfica de cada órgâo ou entidade subordinada ou vinculada

daadministÍaçãodiretaouindireta,ressalvadasascompetênciasdosórgãosinstitucionaisdecontrole,especialmentea

Procuradoria do Município, Assessoria Juridica do Município, Controladoria do MunicÍpio e Comissão Permanente de Licitação.

Art.49.AAdministraçãoPúblicapropiciaráoacessoàinformaçãosobreosseusatoseaçõesatravésdemeioeletrÔnico,

especialmente sobre os gastos, Íeceitas e indicadores de desempenho'

ParágrafoÚnico.AprovidênciaprevistaÍ$capuldopresenteartiSonãoilideodireitoliquidoecertodequalquer

cidadão ter acesso a documentos públicos, ressalvadas as hipóteses de impedimentos legais'

TÍTULO IV

DA DESCENTRA LIZAÇÃO

CÀPÍTULO I

DA AUTONOMIA
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Art. 50. O Poder Executivo Municipal poderá atribuir autonomia relativa a órgãos ou entidades para a execução de obras,

atividades ou serviços, desde que definidos os mecanismos de execução e controle regulamentados por decretos, atendida a

legislação vigente e os princípios fixados na presente Lei.

TITULO V

DA ADEQUAÇÁO ORCANTZACIONAL

Art.52 osórgãosmunicipaisquecompõemaestrüturaadministrativadequetrataestaLei,funcionarãoperfeitamente

articulados entre si, em regime de mútua colaboração

Ar1.53. O M unicip io de Jaciara consignará anualmente, recursos orçamentários' destinados ao treinamento de seus
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CAPÍTULO II

DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 51. Visando descentralizar as atividades da administração municipal, o Prefeito poderá delegar competência aos

secretários Municipais. para proferir despachos decisórios. sendo indelegáveis as seguintes atribuições:

L inicialiva, sanção, promulgação e veto de leis;

ll. cortvocação extraordinária da Câmara Municipal;

lll. adnrissào, contratação, demissão e dispensa de servidores a qualquer titulo e qualquer que seja a categoria. bem conro

rescisâo e revisâo de seus contratos;

lV. criaçào, alteração e extinção dos órgãos que comPõem a estrutua adminisfiativa da Prefeiturai

V. abertura de créditos adicionais;

VL aprovação de parcelamento do solo € de suas vistorias;

Vll. concessão de exploraçâo de serviços públicos ou de utilidade publica;

Vlll. permissão para prestaçâo de serviços públicos ou de utilidade publica' a titulo Precáriosl

IX. pernrissão para utilização de bens municipais;

X. alicnaçào de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimÔnio municipal;

XL exPedição de decretos;

Xll. decretação de desapropriação e instituição de servidões administrativas;

XIII. celebração de convênios;

XlV.determinaçàodeaberturadesindicânciaeinstauÍaçãodeprocessoadministrativodequalqueÍnaturezai

XV. aquisição de bens imóveis por compra ou permula'

servidores'nabuscapermanentedamelhoriadosserviçoscolocadosàdisposiçãodosmunicipes.
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Aí. 54. O Poder Executivo Municipal deverá ajustar o Plano Plurianual (PPA ), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercÍcio de 2.018, adequando-o às alterações innoduzidas por esta lei' até o limile do saldo

das dotações orçamentárias.

An.55. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes no Plano Plurianual de Investimentos, na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, mediante remanejamento para atendimento a estrutura administrativa institulda

pela presente lei até o limite das dotações orçamentárias apurados nas unidades extintas, ransformadas ou incorporadas para

implementação das disposições desta Lei.

An.56. SeÍão transferidos paÍa as secretarias eslabelecidas por esta Lei os bens patrimoniais' môveis' direitos'

obrigações, equipamentos, instalações, projetos, cargos, documentos e serviços peÍinentes a cada uma delas'

TÍTULO VI

DAS DISPOSTÇÔES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57. A remuneração mensal básica dos cargos comissionados e funções de conÍiança, bem como a quantidade de

órgãos previstos nesta Lei serão os constantes nos anexos I e II' que integram a presente'

Parágrafo Único. o provimento de cargos seÉ gradativo, de acordo com o processo de imPlantaçâo da nova estrutura

administrativa e de gradual extinção de cargos, âutoÍizando-se a utilização da antiga estrutura até a Íealização dos ajustes no Plano

Plurianual de lnves(imentos, na Lei de Diretrizes orçamentárias e na Lei orçamentária, mediante remanejamento paÍa

atendimento da estrutura administrativa instituida pela presente lei, que deve seÍ realizado até o final do presente exeÍcicio'

Aí.5g. são criados os cargos em comissão, com seus respectivos quantitativos e padrôes' de livre nomeação e

vexoneraçãopeloPrefeitoMuniciPal,destinadosaoatendimentodeencargosdeDireção,ChefiaeAssessoramento,osquais

poderãoserprovidosfacultativamentesobaformadefunçõesgratificadas,deconformidadecomodispostonosanexoslell

desta Lei e no Estatuto dos Servidores Públicos

ParágrafoÚnico.oscargoscomissionadosserãoprovidosobrigatoriamentepor,nomínimo,2O%(vinteporcento)de

servidores efetivos do quadro de carreira'

An'59'oscargosdecontroladorlntemoMunicipal,contadorGeralMunicipalePregoeiroMunicipal,cujadesignação

daFunçãodeConfiançacaberáaoChefedePoderExecutivoMunicipal,serãoocupadosexclusivamenteporservidoresefetivos,

preferencialmentedocargodeanâlistadecontroleinterno,conladorbacharelemciênciascontábeisebacharelemdireito'

contâbeis ou administração, respectivamente'

Art. 60. Compete priYativamente ao Chefe do Poder Executivo a solução de conflitos positivos ou negativos entre órgãos

ou entidades da Administração Pública Municipal Direta ou lndireta'

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 1 075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
www.iocioro.mt gov.br
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Art. 61. Ficam extintos lodos os cargos comissionados e funções de confiança não previstas nos anexos I e Il desta lei,

observada a transição de utilização da antiga estrutura para implemenlação da nova estrutura e ajustes nas leis orçamentárias, em

observância ao aíigo 57, parágrafo único, desta Lei.

parágrafo Único. O processo de extinção de cargos terá estrita correlação com as providências de implantação do novo

modelo de gestão em cada área funcional.

An. 62. Ficam mantidos todos Fundos Municipais com as respectivas atribuições e vinculações legais, constituídos em

lei

An. 63. As despesas com a execução desta Lei coneÍão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no

orçamento vigente, suplementadas se necessárias - 3l90ll - vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal civil' a serem

readequadas para os próximos exerclcios'

An. ó4. Esta Lei entrará em vigor na dara de sua publicação, revogadas as disposições em contrário' em especial a Lei

Municipal n. I .509/2013

A BDU LJ RGA OHAÍ4M AD

Prefe lto ipal

RON I EVON s

Secretário MuniciPal de Admini e nanças - Portaria 173/201 7

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registradaepublicadadeacordocomalegislaçãovigente,comafixaçãonoslugaresdecosumeestabelecidosporLei
Municipal. Data SuPra

ABDULJA AR GA OHA]II M AD

66. 34ól -7900

www. iocioro. mt.gov. br

Prefeito MuniciPa

"iEE*,w&

GABINETE DO PREFEITO NÍUNICIPAL - EM I5 DE DEZEMBRO DE 2 'O I7'

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I'075
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ANEXO I

CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÔES GRATIFICADAS

4. Contador Geral MuniciPal

16. Assessor II

Qu â ntidad ePâdrãoCargo Comissionado/Funçâo Gratiíicada

Subsídio equiparado do Secretário

Municipal/Lei EsPecífica - FC 08
l. Controlador lntemo MuniciPal

3Subsídio equiparado do Secretário

Municipal/Lei EsPeciÍica - FG 08
2. Assessor Especial Governamental

8Lei Especifica
3. Secretário MuniciPal

Subsidio equiparado do Sec

Municipal/Lei EsPecifica FG 08

retário

JCCOT_FG07
5. Secretário MuniciPal Adjunto

FG 07
6. Pregoeiro MuniciPal

cc07-FC0??. Diretor Clinico Geral
llCC06-FG06

8. Superintendente

cc05-FG05
9. Ouvidor Geral

22CC05-FG05
10. Diretor

cc04-FG04
I l. Ouvidor do SUS

1CC04-FG04
12. Coordenador IV

l6CC03_FG03
13. Coordenador III

t0tco:-pco3
14. Assessor lll

CC02_FG02
15. Coordenador II

Icc02-FG02
)CCOI_FGOI

17. Coordenador I
,7

CC OI FG OI
18. Assessor I

t36TOTAL

.3461-7900
www. jocioro. mt.gov.br

!É44
dEE*,
{ffi&

I

I
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DISCRIMINAÇÁO DOS CARGOS, LOTAÇÔES E ÀTRIBUIÇÔES

]. GABINETE DO PREFEITO

2. Ouvidor Geral

7. Procurador Juridico

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 3461-7900

O-ans.2la24ATRIBUIÇPAD oCARGO

Organizar a interação das secretarias Junto aos

demais secretários. Pona voz do prefeito

internamente. Atendimento ao público para filtrar

as demandas ou despachar para as secretarias

correspondentes.

Equiparado

SecretárioFG08

l. Assessor Especial - Secretário Chefe

Ouvidor geral, atendimento ao mun

atendimento à exigências do Tribunal de contas,

dentre outÍos.

ícipe, denúncia,

Assessorar e organlzar agen

recepcionar visitantes do Gabinete em agendas e

eventos.

da, triar demandas e
CCO3-FGO33. Assessor lll - Relações Públicas

ó prefeito junto à inter

organizacional, reuniões semanais' planos de ação'

dentre outros.

locuçãoAssessorarCCOI-FGOIÀ. Assessor t - Relações Organizac tonals

todas as providências que se tomarem nccessarras

ao fiel cumPrinrento dos Progmmas'

Programar solenidades, expedir convites e anotar
5. Assessor llI- Solenidades Municipais

CCO3-FGO36. Assessor lll- Motorista Oficial

inscrito na OAB, efetivo.

jurídicos, advogadoProcurador em assuntos

stratégicos de-ondução e elaboração de projetos eLeiEspecial- Relações8. Assessor

Governamentais

Acompanhamento e aPresentaç

desempenho da execução dos projetos muntclpars

constantemente.

áo de relatórios doLeig.Assessor EsPecial- AP licação MuniciPal

Conforme Lei EsPecifi ca.
l0.Controlador lntemo

TEÍIH

âHr

CCO5-FGO5

CCO3 .FGO3

Lei

interesse municipal. Relacionamento institucional

com Secreurias, de Estado, Assembléia

Legislativa, Câmara Federal'Ministérios' Senado e

SetoÍ Privado como um todo

Lei

www. iocioro. mt gov.br
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2. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

4. Assessor I- Interiocução com Legislativo

5.Secretário Adjunto dc Comunicação, Eventos

e Cerimonial

ILCoordenador Ill- Produções Audiovisuais

ATRIBUIÇ o,Aí.25PAD oCARGO

Relações Políticas em gera

Assembléia Legislativa, Câmara Federal e Senado

Federal.

t, Câmara MuniciPal'Lei Especlfical. Secretário MuniciPal de Govemo

forme lei especificaSislema do PROCON. ConCCO5-FGO52. Diretor do PROCON

Coordenar dePartamento da Junta Militar
CCO2.FGO2

3 {oordenador ll - Junta Militar
o secÍetário em requerlmentos'

indicações e oÍicios junto à Câmara Municipal
AssessorarCCO I.FGO I

públicas, dirulgação,

outros,

eventos municiPais dentre
Chefe da Seadcom, jomalismo, informações

CCO6.FGOó

Liderar o Planejamento, execução e Pós execução,
CCO3-FGO3

6.Coordenador lll- Eventos Municipais

informações, produções, divulgações' dentre

outros, da equiPe de imPrensa'

do Secretârio Adjunto' as
Coordenar sob orientaçãoCCO5-FGO5

T.Diretor' Jom alismo

Site da prefeituraCCO3-FGO3
S.Assessor lll- ImPrensa

CCO3-FGO3g.Assessor lll- lmprensa
Redes e midias socia IS

CCO3-FGO3
l0.Assessor tt l- Mídias Sociâis

Coordenador na Pro

lnstitucionais, denüe outros'

de VT's, Videosdução
CCO3-FGO3

Assessoramento em

outros.

logomaÍcas, dentreaÍtes.cc02-FG02
ú.Assessor ll- MateriaI lmpresso

coorporativos, locução

apresentação institucional

e
Coordenar eventosCCO3-FGO3

I l.Coordenador I l- Cerimonial

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I'075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

66. 34ól -7900

www. iocioro. mt.gov' br
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Repórter.



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO UMA NOVA HISTORIA

ATRIBUIÇ O Art. 26PADRÁOCARCO

Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresentâ.

Lei Específical. Secretário Municipal de Administração,

Fazenda, Plane.jamento e Finanças

Assessorar e organizar agenda, tr

recepcionar fornecedores, credores, contribuintes,

etc.

iar demandas eCCO I-FGO I2. Assessor I RelaçÔes Públicas do Secre tário

Responsável pelas Licitações e ContratosCCO7.FGO7

Dirige os processos, sob supervisão

Atende visitas técnicas, relaciona-se com o

Tribunal de Contas, dentÍe outros

do pregoeiro

Assessora na elaboração de contratos e aditivosCCO3-FGO35. Assessor Ill- Contmtos Municipais

Ctêna Ou EquiPe de TI' manutenção

Softwares. Hard§aÍe, Site' etc.

de Redes,cc06-FG066. Superintendente- Tecnologia da lnformação

da equipe de fiscalização

municipal. repasses de ICMS, dentre outros

tributáriaChefia7. Superintendente- Fazenda Muni cipal

Diretor- Recursos HumanosCCO5.FGO58. Diretor- Recursos Humanos

folha de pagamento, beneficios. guarda dc

documenlos. dentre outros

Córdenação da equipe de Gestão de Pessoas,CCOI-FGOI9. Coordenador l- Gestão de Pessoâs

Responsável Pela execução

orçamento, empenho e liquidação

orçamentária,CCO6-FGO6

Administração e Finanças, contabilidade'

tributação, tesouraria e fomecedores verificar os

limites e condições para realização de empenhos e

liquidação, zelar pelo patrimÔnio sob sua

responsabilidade e pela segurança individual e

coletiva. quanto da execuçào dos serviços'

Realizar atendimento à Secretaria de
CCO6.FGO6I L superintendente- Execução Orçamentária

Coordenar o Patrimônio municiPa

novas aquisições, deteriorações, sistema fiolas,

dentre outÍos.

l. contÍolandoCCOS-FGO312. Coordenador III- Patrimônio Municipal

Assessorar processo de execução orçament ária para

os pagamentos.
13. Assessor llt- EmPenho

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

3. PÍegoeiro MuniciPal

4. Diretor- Processos Licitatórios

lO. Superintendente- Execuçáo e Aquisição

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1 075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 46r -7900
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Realizar pâgamentos, acompanhamentos

e outras demandas financeiras

de contasCCO5-FGO5I 4, Diretor- Finanças (Tesoureiro)

Liderar planos de ações munic

com as demais secretarias, com enfoque na

economia, contenção e incÍemento de receita,

ipais relacionando-seCCO5.FGO515. Diretor- Planos de ações municipats.

Conforme lei esPecíficaLei16. Contador MuniciPal

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6. 4ór-7900
www. iocioro. mt.gov br
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4. SECRETARIA MUNtCtPAL DE PLANEJAMENTo, DESENVoLvIMENTo ECoNÔMICo E TURlsMo

3. Coordenador

Técnicos

Estudos

4. Diretor- Georre ierenciamento e MaPas

g.Coorden ador IÍ- Convênios Federais

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

c

coNsTRUINOO UMA NOVA HISTÔRIA

óó. 4ó1-7900

ATRIBUIÇ o - An.27PAD oCARGO

Chefiar atribuições da Pasta' con forme a presente
Lei Específical. Secretário MuniciPa de Planejamento

Econômico eUrbano, Desenvolvimento

Turismo
Responsável Pelo acompan

próprias e convênios e cheflia de departamento

de obras,hamentos
CCO6-FGO62. Superintendente- Engenharia Civil

projetos em Parcerla

na elaboração de
Coordenador de equipe técnica

CCO3-FGO3

amento da cidade,Dirigir o Programa de remaPe
CCO5.FGO5

civil municipal em referencia aos proJetos para

emissâo de alvarás.

lização da consmrçãoCoordenar equiPe de fisca
ão de Projetos5. Coordenador ll- F iscalizaç

pÍojetos 3D.rojetos emde pssessÔrar pceqü
6. AssessoÍ ll' Projetos 3D

Manutenção

institucional

outÍos bancos

com a caixa econômica lederal e

relacionamentode Projetos,
EstaduaisT.Coordenador lll- Convênios

deprestação tontas de
ResponsáveI pela

Convênios Estaduais.

Lei

Convênios Federais e Estaduais

Contas dede8.Coordenador lll-

institucional com a caixa econômica federal e

outÍos bancos.

etos, relacionamento
Manutenção ãe proj

CCO3.FGOJ

elaboração de estratégias em

desenvolvimento econômico'

de dados Para

fomento ao
Assessorar equ ipe em avaliação

CCO2.FGO2isticas e Dadosl0.Assessor II- Estat

Assessorar junto ao Progra de Atendimento

de linhas de

SEBRAE, dentre
Empresarial. APresentação

financiamento, Programas do

outÍos.

ma
ôcoz-rcouiro de Atendimento

I l.Assessor [l- CAE Cen

Empresarial

de calendário turistico, participação e promoção de

eventos, dentre outros

vés da elaboraçãoDirigiÍ a equlpe de Turismo atra
CCO5-FGO5

l2.DiretoÍ- Desenvo lvimento Turístico

divulgação turística,
Assessorar o diretor naccol-FG0l

l S.Assessor
Turisticas el- Atividades

www.iocioro mt.gov br

I II- Projetos

lei apresenta.

projetos. tnterlocução com AMM na elaboração de

esaudos territoriais. planta genérica e outÍos

assuntos de caráter territorial'

Lei

Prestaçào
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relacionamento com outÍas cl

o trade turistico municipal, formação de parcerias,

promoções, denÍe oufios.

dades turisticas, com
Divulgação

ó6 34ó1-7900
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5. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3,Assessor l- Relações Públicas do Secretário

Secretário Adiunto de Obras e Urbanismo

I LCoordenador Itl- Trânsito

l2.Diretor- Obras Rurais

ATRIBUIÇ O - ArÍ. 28PAD oCARGO

Chefiar atribuições da Pasta, conforme a presente

lei apresenta.

Lei EspecificaSecretário MuniciPal de Infraestrutura

DiÍeção administrativa e

Requisita, informa e justifica à administraÇão

municipal eventuais demandas'

financeira da PastâCCO5-FGO52. Diretor- Prestação de Contas

municipes, ProdutoÍes rurais,

reuniões FETHAB, dentre outros

infra estrutura,

agendamento de

Atendimento a demandas de
CCO I.FGO I

setores de lnfra Estrutura, Urbanismo' Manutenção

de Prédios Públicos e Rodoviária'

o da pasta, Pelosãbaixo do secretáriResponsável,

uipe para manutenção de prédiosde eq

públicos

CCO3.FGO3
5.Coordenador Ill-

Públicos

Manutenção e Prédios

ta de lixo, urbanismo'

iluminação Pública' dentre outros

leServiços de limpeza, coCCO6.FGO6
6.Superintendente - Serviços Urbanos

da ftota municiPalResponsáveI pela mânutençâocco:-rcorficina MuniciPalT.Coordenador ll r-o
Rcsponsável Pelo io MuniciPalCemitér

MunicipalS.Coordenador II l- Cemitério

esgoto.

tecimento de água eDirigir o siste ma de abas
g.Superintendente-

Água e Esgoto)

DAE (DepaÍamento de

Coordenar o aten ao públicodimentoCCO I -FGO I
de Atendimentol0.Coordenador l- Equipe

Coordenar equiPe de transito.
CCO3-FGO3

tradas, Pontes, dentre
CheÍrar as õbras rurais, es

CC5.FGO5

Responsáve I pela Praça.tcot-rco:
13. Coordenador III- Praça JK

Responsável Por equ ipe de manutenção
cc03-FG03úenção DAE

14. Coordenador Ill- Equipe man

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1 075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6. 34ó',l-7900
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6. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

J. Diretor- Programas Habitacionais

8Coordenador lll- MonitoraÍnen to, Projetos e

S istemas

Diretor- PÍoleção Socia I Básica e EsPecial

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

6ô. 6r -7900
br

O Art. 29ATRIBUIÇPADR oCARGO

Chefiar anibuições da Pasta, conforme a presenteLei Especifical. Secretário Municipal de Assistêncta Social e

Cidadania

Requisita, informa e justifica à administração

municipal eventuais demandas.

ResponsáYel administrat ivo e financeiro da PastaCCO6.FGO62. Secretária Adjunta- Execução e

Contas

Prestação de

Dirigir a execução dos conv

relacionando-se com a Secretaria de Assistência

Social e Caixa Econômica, fomecendo relatórios'

acompanhamentos e subsidiando o secretário nas

tomadas de decisões.

ênios habitacionais,CCO5-FG(]5

Coordenar junto ao

pasta.

atividades dasecretário ascc05-FC05
4.Coordenador lV- Assistência Social

pasta, já que ofereceResponsável Pela cozinha da
CCO3-FGO3

5.Coordenador lll- Cozinha Social

consoliclada em atendimento âs su8estões do

tÍibunal de contas.

conselhos municiPais de formaCoordenar oscc02-FC02
6Coordenador ll- Conse lhos

pasla.

eventos da
Coordenar montagem de estruturas em

CCO2.FGO2? Assessor ll- Manutenção em eventos

Coordenar equiPe que oPera s

a pasta.

istemas relacionados
CCO3-FGO3

Dirige os Programas soclals

único, CRAS, CREAS, Lar, Conviver e SINE

Bolsa Familia, CAD
CCO5-FGO5

Coordenar o Programa Éolsa Família.
CCO3-FGO3

l0.Coordenador lll- Bolsa Familia

eoordenar o CAD únicoCCO3-FGO]
I l.Coordenador Itl- CAD único

õoordenar os bene ficios sociais
CCO2.FGO2

l2.Coordenador ll- BeneÍicios
Coordenar o CRAS I do municiPio

CCO3-FGO3
l3.Coordenador lV- Cras I

Coordenar o CRA S II do municiPio
CCO4-FGO4

l4.Coordenador IV- Cras II
Coordenar o CREA SCCO4-FGO4

l5.Coordenador IV- Creas

Coordenar o Larcc04-FG04
l6.Coordenador lV- Lar

Coordenar o ProgramaCCO3-FGO3
lT.Coordenador I ll- Conviver

Coordenar o SIN ECCO3-FCO3
ú.Coordenador lll- Sine

estão do trabalhoAssessorar em Programas deg
CCO2.FGO2

l g.Assessor Il- Gestâo do Trabalho

www.iocioro. mt.gov

lei apresenta.

refeições em diversos eventos'

Conviver.
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ATRIBUIÇ O - Art. 30PAD oCARGO

Chefiar atribuições da Pasta, con forme a presente

lei apresenta

Lei EspecificaSecretário MuniciPal de Saúde

Ouvidor de muníciPes e usuários do HMJ
CCO4-FGO42. Ouvidor do SUS

Responsável administratiYo e financeiro da PastaCCO6-FGO63.Superintendente- Execuç

Contas

âo i Prestaçao de

estoques e distribuição de medicamentos

ípio. Controle deDiretor da farmácia do munic
CCO5.FGO5

denat vagas disPoníveis Para

consultas, exames, intemações e demais

procedimentos.

Responsável em coorcc03-FG03

de atendimentos (relação ofena x demanda)' dentre

outros

jamento estratégicoaontrole estatist ico para PlaneCCO2.FG02
6,Assessor ll- Processamento

Estatisticos

de Dados

Dirigir a Parte clin ica do HMI
CCO7.F

T.Diretor Clinico do Hospital
icos e enfermeirosCoordenar equiPe de tecncc03-FG03

E.Coordenador Ill- Enfermagem
[esponsável adminisratiYo e

hospital. Requisita, informa e justil'ica à

administração municipal eventuais demandas

Itnanceiro do
CCO6-FGO6do Hospitalg.Superintendente- Administração

organizacional. dentre outros'

çstão hosPitalar'Assessorar suPe rintendente nacc02-FC02

ntrole financeiro e
Assessorar suPenntendente no co

operacional

ccoz-rcoz

Coordenar as at ividades dos PSF's
CCO5-FGO5

l2.DiretoÍ- Atenção em
Coordenar saúde bucalcc03-FG03l- Saüde Bucall3.Coordenador II
Coordenar Vigi lância Sanitáriacc03-FG03

l4.Coordenador tll- Vigilância Sanitária

Coordenar equiPe úg. emtientatde
CCO3-FGO3Ambientall5.Coordenador III- Vigilância

CCO3.FGO3
l6.Coordenador

Epidemiológica

VigilânciaIII-

-omplexidadeDirigir Média e Altacc05-FG05lexidadel?.Diretor- Média e Alta ComP
Coordenar equiPe Vig. Ambientalde

CCOS-FGO3lexidadel S.Coordenador Il l- Média ComP
Coordenar dePartamento de FisioteraPia

cc02-FG02
ig.Coordenador ll- Fisioterapra

Coordenar atividades do CAPScc02-FG02
20.Coordenador ll- CAPS

Coordenar o SA MUCCO2-FGO2
2l.Coordenador I I- SAMU

4.Diretor- Farmácia MuniciPa

Coordenador III- Central de Regulação

l0.Assessor ll- Gestão Hospitalar

I l.Assessor ll- Faturamen to e EstatÍsticas

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, L075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó't-7900
brwww. iocioro. ml.gov

7, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

óó.

Requisita, informa e justifica à administração

municipal eventuais demandas'

Saúde
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VA HISTÓRIA

22.Coordenador ll- Banco de Sangue CCO2-FGO2

23.Coordenador ll- Farmácia Municipal CCO2-FGO2 Coordenar farmácia e

Demandar ao comPras,

distribuição, dentre outros.

programas conelato.

gerir estoques e

24,Coordenador lll- Organização e transporte

de pacientes

CCOJ-FGO3

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

. 34ól-7900
www. iocioro. mt'gov.br

Coordenar o Banco de Sangue.

Distrito de Celma.
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

ATRIBUIÇAO - Art. 3lPAD oCARCO

Chefiar atribuições da Pasta, con forme a presente

lei apresenta

Lei Específical. Secretário Municipal de Educação, Cultura.

Esporte e Lazer

Administrar a política educaciona

municipal garantindo a formação de qualidade em

todos os niveis e etaPas de ensino, atendendo às

especificidades das modalidades de ensino e a

implantação dos projetos educacionais'

I do ensinocc06-Fc062. Superintendente de

Municipais

Politicas Públicas

Responsável administrativo e

Requisita, informa e justifica à administração

municipal eventuais demandas

financeiro da PastaCCO5-FGO5

da pasta. Requisita, informa

e justiÍlca à Administraçâo Municipal eventuais

demandas.

Responsável financeiroCCO5.FGO54. Diretor- Financeiro

demandas de munlcipes, como assessora do

secretário,

ão deAssessoramento no atendimento e organizaç
CCO3.FGO35,Assessor III' Relações

Secretária

Públicas da

Coordenar frota, rota' consumo

pessoal (motoristas), denue outros

de combustivel,
CCO3.FGO36.Coordenador Ill- TransPorte Escolar

Coordenar Produção

da Merenda Escolar.

imentos Para atendimentode alcc03-FG03?. Coordenador III

Municipal

Cozinha Unlca

Coordenar Produção

merenda escolar.

tendimento àde pães para a

almoxarifado da cozinha única municipal, obtendo

sempre o controle do estoque'

entrada e saída de produtos noControlar aCCO I.FGO I
9. Assessor I Almoxari fe da Cozinha Unica

Municipal

Coordenar equipe que opera slstemas re

a pasta

lacionados
CCO5-FCO5

10. Diretor de Programas e Projetos

de Ensino de Jaciara./MT

Rede MuniciPalDirigir a Formação Continuada na
CCO5.FGO5

I L Diretor de Formação Continuada

Realizar as atividades cuIturais do municíPio
CCO6-FGO6

12. Secretaria Adjunta de Cultura

Coordenar atividades do NTMCCO3.FGO3

Tecnológico MuniciPal)

NTM (Núcleol3.Coordenador I II.

Coordenar a ComPanhia de Teatro
CCO3.FGO3i4. Coordenador Ill - Teatro

Coordenar a EquiPe de DançaCCO3.FGO3
15. Coordenador II I - Dança

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

3. Diretor- Administrativo

8.Coordenador II- Padaria

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

6ó. ór -7900
brwww. iociqro. mt.gov

ffir

CC02.FGO2
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Coordenar a Equipe de Canto/CoraCCO3.FGO3I6. Coordenador III - Canto/Coral

Coordenar

Municipal

equipe da Biblioteca PúblicaaCCO4-FGO417. Coordenador lV - Biblioteca Púb lica

Municipal

Responsável pelo Centro de EventosCCO4,iFGO418. Coordenador IV - CentÍo de Eventos

Dirigir as atividades esportivas do municipioCCO5.FCO5

Escolinhas, treinamentos e

desporto e lazer.

outÍas atividades de
CCO3.FGO320.Coordenador I ll- ProgÍamas de Esportivos

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

66. 34ó I - 7900

ffiH

.{ffi*,
{ffip

l9.Diretor- Esportes

www. iocioro. mt. gov.br
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CONSTRUINOO UMA NOVA HISTORIA

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

4.Coordenador Il I- Licenc iamento Ambiental

- An. 32ATRIBUIPADRÃOCARGO

Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresenta.

Lei Específical. Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

Assessoramento no atendimento e organ

demandas de munícipes, em especial ao pequeno

produtor, como assessora do secretário.

ização deCCO I -FCO I2. Assessor l- Relações Públicas do Secretário

equipee atividadesde meio

de licenciamentoas atividades

atividades da agricultura familiar.

pecuário e SIM

Responsável Pela

ambiente.

S.Coordenador Il l- Agricu

3 . Superintendente- Meio Ambiente

Itura Familiar

CCO6-FGO6

3-FG03

;a
informações

dentÍeprosoJa,

de

produtivos, articular
6.Diretor- Setor Pecuário e SIM

EstatisticasI -Assessor
,7

r*.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó. 34ó1-7900

IETE
www.iociqro. mt.gov.br

'.tffi*{ffie

Coordenar ascc03-Fc03

DiÍigir o departamento

Assessorar na coletaCCO3-FGO3dados
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ANEXO II

VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÔES GRATIFICADAS

CC 01

CC 05

CARGO COMISSIONADO VALOR ruuÇÃo cnattplcaoe VALOR

CC OI R$ 1.457,43 FC 0l R$ 5E2,97

CC 02 R§ I .919,66 FG 02 Rs 767,86

CC 03 R$ 2.917,3 8 FG 03 RS t. r66.95

RS 3.378,35 FG O1 R$ 1.351.34

R$ 4.230,83 FG 05 RS 1.692.33

RS 6.314,68 Rs 2.525,87

CC 07 R$ 7.577,ó I FG 07 Rs 1.031,04

Secretários MuniciPais e

Equiparados/Lei Específi ca

RS 8.983,74 FC 08 RS 1.593.s0

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó. 34ól -7900

}HE
www. iocioro. mt.gov. br

coNsÍRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA

CC 06 FG 06
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COTISTRUTIDO UTIÂ NOVA H§TÓRlÂ

MENSÁGEM AO PROJETO DE LEI NO 41 DE I7 DE OUTUBRO DE 20T7,

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

*.r*Uoffir"roSubmetemos à

que "DISPÔE ,S

EXECUTIVO DO

OUTRAS PRO

O presente

(AÇAO CIVL PUB tada MINIS

Projeto de Lei n" 4112O17,

ONAL DO PODER

1.s09/2013 ,EDÁ

O DA QUESTÃO

o MUNICÍPIO e oOP
antigo gestor ADE 016,8u.00r0 - cód.
E4682, em trâmite p tão, após diagnóstico

da estrutura trado excesso de enclaturas das

quais nâo atende com atribuições
'.- de Direção, Chefia e ipais necessitarem de

modemização e remanejamento de compet hor eficiência.

O projeto da Reforma Administrativa foi objeto de longa discussão e aperfeiçoamento na

Administração Municipal atual, sendo analisada por técnicos que buscam modemizar e adequar a

máquina, obtendo economia e a real necessidade do preenchimento de cargos, com eficiência e

eficácia.

com a reforma, o Poder Executivo busca a simplificação dessa estrutura, a extinção de

cargos não condizentes com a real necessidade, desburocratização de processos e uma maior

efi ciência dos serviços.

rElE

I

l
I

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECBETARtA MUN|CtpAL OE AOM|N|SÍRAçÀO e rnnlrças

t

Íàz necessário em razão da

TIT/A E

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, I .075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6. 34ó1.7900
www.iocioro.mt.govbr
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A atual legislação que dispõe sobÍe a Estrutwa Administrativa e Organizacional do Poder

Executivo (Lei 1.509/2013) está ultrapassada, com utilização de muitos cargos que, na prática,

acabam sendo de atribuições de cargos permanentes e de efetivos, conforme alegado pelo

MINISTÉRIo PUBLICo na AÇÀO CNIL PUBLICA supra referida, da qual aponta

irregutaridades na previsão e nomeação de vários cargos que, na realidade, acabam não sendo de

Direção, Chefia e Assessoramento.

Também importante ressaltar que, além da JIIDICIALIZAÇÃO desta questão referente aos

cargos previstos nesta ultrapassada legislação no processo acima mencionado, da qual ainda pende

de decisão contra o Município e antig or, a administração busca o atendimento de

recomendação do MINISTERI
--t meteu, por melo de Termo de ''/"

Ajustamento de Conduta, em o para cumprimento dos criténos

legais da

legal.

ocupação

Esta legi ssionados e de

função gratificada, com reducão de

a uma sal em

mil reais. Além da atualmente são de

a ser apenas de 0818 pad rões de Cargo

padrões.

Outro a cargos, para um

modelo simplificado de oito P identificação e o controle dos

cargos comissionados.

O projeto de Lei ainda detalha as estrutuÍas intemas de cada órgão, bem como as atribuições

e vinculações do servidor, visando a aperfeiçoar também a estrutura intema de cada uma das

secÍetarias em busca da racionalização na pÍestação do serviço público'

por fim, importante ressaltar que a lei ac2,ÍretaÍ!! um DESIMPACTO ORÇAMENTÁRIO

com a diminuição de 43 cargos comissionados, sem qualquer aumento de despesa orçamentária da

atual estrutuÍa administrativa nas leis orçamentárias, conforme se verifica da simples análise dos

anexos da Lei 1.509/2013 e do presente PL e as tabelas demonshativas em anexo (Doc. junto), o

THIEí
ôó.34ól-7900

www.iocioro. mt. gov. br

atendam o cntério

a I

, l

a reforma, se propõe a

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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coNsÍRUftDO UMÂ r{OVÂ H|SÍÔAá

quejustifica a ausência de estudo de impacto orçamentário justamente pela lei diminuir a estrutura e

não gerar despesa nova, pelo contrário, gerará economia e diminuição de cargos.

Assim sendo, resta-nos solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência e demais Edis, no

sentido de que, após as necessárias apreciações, possam transformar em Lei, o Projeto, nos termos

das normas legais e procedimentos atinentes à matéria em comento.

Aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de estima e distinta consideração,

extensivo a seus Pares, subscrevemo-nos.

É a justificativa.

Jaciara./MT, 27 de sete
G-a.-

Gabinete do Prefeito Muni

toMunrcrp

AO EXCELENTÍSSITUTO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT.

ó6. 3461-7900
wwwiocioro.mt.gov.br

A hGALVIN

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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CONSTRUNOO UMÂ IIOVA HISTÓFIA

PROJETO DE LEI NO 4IDE27 DE SETEMBRO DE 2017.

*DISPÕE SOBRE Á ESTRUTURÁ ADMINISTRATIT/A E ORGÁNIZACIONAL

DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPN DE JACIÁRÁ, COM

REVOGAÇÃO DÁ LEI 1.509/2013, E DÁ OUTRÁS PROYIDÊNC|AS".

O Prefeito Municipal de Jaciara-MTABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD,no uso de

s aprova e ele sanciona a

seguinte Lei:
,-

h

Art. 1". Esta compõem a estrutura

organizacional Municipio Jaciara revogando-se as

disposições

ATt. 2'. O MI.JNICÍPIO DE JA tenitorial com autonomia política,

administrativa e financeira, nos termos constantes da Constituição da República Federativa do

Brasil, da Constituição do Estado de Mato Grosso e pela Lei Orgânica Municipal, através do Poder

Executivo Municipat, tem como objetivo permanente, assegurar a populaçâo condições

indiSpensáveis aO acesso a niveis crescente de progresso e bem eStar e especificamente asseguraÍ:

I. a prestação de serviços destinados a propiciar condições de bem estar e de interesse da

população, diretamente ou sob a forma de terceirização ou concessão;

*Ãl

rEtts
Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I .075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

suas atribuições legais, faz saber de

CAPITULO IA
\

II

66. 3461-7900
www. jocioro. mt. gov.br
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II. o incentivo às atividades econômicas geradoras de trabalho e renda, mediante

investimentos públicos necessários à criação de condições de infraestrutura, indutora do maior

aproveitamento das potencialidades econômicas do Município;

III. a manutenção, com a cooperação técnica e Íinanceira da União e do Estado, de

progÍamas de educação, em especial a de ensino fundamental e a educação em todos os níveis;

IV. a prestação dos serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica

e financeira da União e do Estado;

V. o desenvolvimento de ações de combate às causas de pobreza e de fatores de

marginalização promovendo a integralização social da população de baixo poder aquisitivo;

VI. desenvolvimento , de construção de unidadçs

habitacionais e melhoria das condi

integração, celeridade e

racionalidade das açõ

VIII. a im o atendimento aos

direitos da criança,

IX. a proteção

X. a exploração or custo ecológico,

assegurando a p er de suas formas,

preservando a recursos cos e es ração das áreas

degradadas;

XI. o desen e a preservação do

Art. 3o. O Municipio de Jaciara terá por missão administrar com organização, transparência

e eficiência os interesses da comunidade, visando proporcionar bem estar e qualidade de vida para a

população com igualdade e dignidade.

CAPITULO II

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

VII. a adoção

h
Cspeciais;

patrimônio histórico.

como

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó.34ól-7900
www.iocioro.mt.gov.br
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Art. 4o. As atividades do Poder Executivo Municipal, obedecerão aos seguintes princípios

firndamentais:

I. Planej amento;

II. Organização;

III. Coordenação;

IV. Delegagão de competência;

V. Controle.

§l'. O Poder Executivo adotará o Planejamento como método e instrumento de integração,

celeridade e rucionalizaçáo de suas ações.

§2". O objetivo social de trabalho, permitindo uma

com o mínimo de dispêndiooperacionalização das ações de g

e nsco.

§3". As ativi e execução de

todos os níveisplanos e pro

administrativos, h
§4". A del de descentralização

administrativa, objetiv sos de execução e

decisão, assim como a administrativos.

§5". O co

encla e

c

programas,

projetos e atividades clpals;

II. a fiscalização da os financeiros e da guarda do

patrimônio municipal.

§6'. Para a coordenação eficaz dos programas, projetos e atividades no âmbito da

Administração Pública Municipal, definidas as prioridades de govemo.

TITULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I
DA ESTRUTT]RA DO PODER EXECUTIVO

I.o
pnncr

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I .075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6. 346r -7900
www. locioro.mt. gov.br
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CONSÍRUTIDO UTIA }{OVA HSÍÔBIA

Art. 5.. O poder Executivo Municipal, cuja denominação jurídica se intitula MIJNICÍPIO

DE JACIARA, representado pelo Prefeito Municipal, é constituido pelos orgãos da Administração

Direta e Indireta

Art. 6.. A Administração Direta compreende os órgãos municipais encarregados da

formulação da politica de gestão pública e do ordenamento operacional das atividades da

Administração Municipal, visando cumprir suas finalidades, bem como a prestação de

âssessora mento direto ao Prefeito Municipal no exercício das funções institucionais,

---

Art. 7". A Administração I instituídas em Lei específica Para

ampliar a administração enho de atividades de

interesse público, de

Art. 8'. S
uals suas unidades

e subdivisões
tegrante da presente:

I. ORGÃOS DE

I.GABINETE

-

t.t.

t.z.c

1.3. Assesso

2.Gabinete do Vice-Prefe

II, ÓRGÀOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

I . Secretaria MuniciPal de Govemo;

2. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

3. Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo;

4. Secretaria Municipal de lnfraestrutura;

5. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;

6. Secretaria MuniciPal de Saúde;

7. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazet;

8. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente'

TE]TH
Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, I '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óô. 34ól -7900

www- jocioro.ml.gov'br
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III, ÓRGÃOS CoNSULTIVoS E DE DESCENTRALZAÇÀo ADMINISTRATIVA:

a) Conselhos Municipais, criados em lei;

b) Núcleo de atividades de interesses Comuns com o Estado e a União.

Art. 9". São órgãos técnicos vinculados ao nível hierárquico a que ele se subordina, com as

vinculações da titularidade dos cargos de confiança em comissão ou função gratificada, em relação

aos órgãos da Administração Direta:

Órgão da Administração Direta Cargo do Titular
-l-Lr

Nível Hierárquico

Gabinete do Prefeito Prcfcito Municipal

Gabinete do Vice-Prefeito \vara trrterpreÊitosffrm&aI

Procwadoria do Municínf I 
o Escalão

Controladoria Intema 'l +.i*!S ffi.-". h,rffif .üã,iy
l" Escalão

Secretarias Uunicrq4.À\R r ipal { Escalão

Secretaria Mun icipal aê t{§t&tratãô'" Contador Gcral Municrpal I 
o Escalão

S!'cretarias N{unicipais Adjuntas Secretário Municipal Adjunto 2' Escalão

Gabinete do Prefeito #m\I Assessor Especial Adjunto 2' Escalão

Secretaria Mun icitaLdéÀtühiiriitracào
-*+4 EE§,'"".'

PregoeYo Municto{_ffi 2o Escalão

Secretaria NÍLrnicipal c1e Saúde Diretor C1ínico Geral 2o Escalào

Secietarias Municipais ê$Hj&W Snperintendente 3" Escalão

Gabinete do Prefeito o@RÍêrat 4' Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas Diretor

Secretaria Municipal de Saúde Ouvidor do SUS 5' Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas Coordenador IV 5' Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas Coordenador III 6" Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas Assessor III 6' Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas Coordenador II 7' Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas Assessor II 7' Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas Coordenador I 8" Escalão
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CONSTRUNOO UMÀ NOVA H§IÔRlA

Secretarias Municipais e Adjuntas Assessor I 8" Escalão

Parágrafo único. Na elaboração do organograma, da nomenclatura dos órgãos e as das

competências específicas de cada órgão, o nível hierárquico de menor escalão estará diretamente

subordinado ao de nível imediatamente superior a ele vinculado, dentro das respectivas pastas.

Art. 12. O organogtama, a nomenclatura dos órgãos segundo as suas competências

específicas, o nível hierárquico a que se subordina, bem como as atribuigões dos cargos em

comissões e funções gratificadas estão especificadas nos Anexos I e II desta Lei, que integtam a

presente.
r-:aü

Art. 13. A

Governamental e Con

Assessoria Especial

co das Secretarias

Municipais, equi

Interno, Assessor E;ry

efetivos,ecomarespe

o, Controlador

ais, quando nãoYlclp

Art. 14. Os Se do as respectivas

responsabili

Art. 15. As s por Secrelários

Municipais, estruturadas com a ânica do Município de Jaciara,

assistir e representar o PreÍ'eito Municipal em seu campo de atuação.

Art. 16. As Secretarias definirão, no seu campo de atuação, as diretrizes políticas e os

programas relativos à sua área e estabelecerão as diretrizes técnicas para a execução de suas

atividades.

Parágrafo único. As Secretarias articular-se-ão, para o atendimento de suas finalidades, com

órgãos e entidades federais, estaduais e de outros Municípios.

da

Municipal,

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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CONSÍRUT{OO UMA NOVA HISTÔRIA

Art. 17. O Prefeito Municipal regulamentará sobre as substituições dos Secretários em suas

ausências e impedimentos legais, por meio de Portarias e Decreto.

CAPITULO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓNCÀOS

sEÇÃo r

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Art. 18. A composição ais estào estabelecidas em suas

legislações específicas e seu funci próprio.

DOS RAL

rl

Art. 19. represen vemo Federal

ao qual com S

Parágrafo fica do Governo

Federal, sob a responsabilidade to, r, para sua execução e controle

SUBSEÇÃO II
DA UNIDADE NIUNICIPAL DE CADASTRO

Aí. 20. A Unidade Municipal de Cadastro é o órgão que presta assistência aos contribuintes

do Imposto Territorial Rural - ITR.

Parágrafo Único. A Unidade Municipal de Cadastro rege-se por legislação especíÍica do

Governo Federal, sob a responsabilidade do Prefeito, que nomeará um servidor, para sua execução e

controle.

tar

TETH
6ó. 34ôr -7900

www. iocioro. ml. gov.br
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SEÇÃO III
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

SUBSEÇÃO I

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 2l . Ao Gabinete do Prefeito compete:

I. assistir ao Chefe do Poder Executivo em suas relações político-administrativas com os

outros Poderes, munícipes, órg associações de classe;

stração municipal;

III. recepcionar o

IV. programar as que se tomarem

necessárias ao fiel

orsanzar cb h
VI. colaborar

VII. coordenar

VIII. coordenar

IX. vas

x.

DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 22. Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:

I. coordenar, supervisionar, controlar e geÍenciar as atividades de apoio direto ao Vice-

Prefeito;

II. dar assistência direta e imediata ao Prefeito Municipal na sua representação institucional

e social e o apoio protocolar nos atos públicos que ele participar;

III. desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por meio de atos próprios,

despachos e ordens verbais;

ffiY

II. atender ou fazer atender

IHH 6ô.34ór.7900
www. iocioro. mt. gov. br
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IV. executar outras atribuições afins

SUBSEÇÃO m
DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 23. A Procuradoria Municipal compete:

I. representar o Municipio em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em que o

mesmo seja autor, réu, assistente, oponente ou simplesmente interessado;

II. exercer as funções de assessoria técnico-jurídica do Poder Executivo;

III. promover a

IV. emitir parecer em Prefeito Municipal, Secretários

h

Art.24. AC

à adequação do

sistema finan de cada ato

praticado pela Uni , aditando dados

operacronals, acto orçamentário financeiro, na

conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 15 e 16, sempre que se fzer

necessário;

II. executar outras atribuições afrns.

SEÇÃO V

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERÂL

clpalunM unlo

executar

^

*r
SUBSEÇÁO Iv

I

numéricos e custos

SUBSEÇÃO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

e
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Art. 25. A Secretaria Municipal de Governo, órgão da gestão administrativa, além de outras

funções que lhe são próprias, compete:

I. progtamar e organizar os eventos públicos;

II. coordenar e organizar o cerimonial;

III. divulgar todos os eventos e ações públicas;

IV. coordenar expedições de documentos, correspondências, convites dentre outros do

Gabinete do Prefeito;

V. program ar audiências, visitas e reuniões;

VL intermediar as rel

VII. coordenar a ouvidoria m

VIII. executar ou

DAS ÇAS

AÍt. 26. A ças, órgão da gestão

administrativa, a[ém

I - gerenciam sdoP xecutlvo;

II - gestão ção;

III- organização e co ervrços;

IV- processamento das solici sos delicitação;

V - organizar e controlar o Setor de Patrimônio Público;

VI- criação de mecanismos de treinamento e aperfeiçoamento dos Íirncionários públicos do

Município, visando sua ascensão funcional, na forma que dispuser a Lei e ouRegulamentos;

VII- controle e acompanhamento da execução orçamentária;

Vlll - gerenciamento dos fundosmunicipais;

IX- gestão da legislação tributária, fiscal e financeira;

X- lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos municipaisl

XI - guarda e movimentação de valores;

XII- desembolsos financeiros, na forma da [ei;

J,r*-.L
/
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XIII- elaboração de balancetes, apuração de resultados, balanço anual, com prestação de contas, em

obediência ao sistema de controle extemo;

XIV- registros e controles conüíbeis;

XVI- organizar e realizar as compras de bens e serviços da Prefeitura, em articulação com as

demais gerências;

XVII- acompaúamento do desempenho entre receita edespesa;

XVIII - planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em todas

as suas fases;

XIX- conÍole do endividamento do Municipio;

XX- expedição de licenças, al outros documentos da mesma

natureza;

XXI- cadastro dos contri

XXII - executar outras

rl
DA SECRET

{rt.27. A S

Comércio,

I - elaboragâo do P

as Secretarias, outros órgãos de

L
h
OLVIMENTO

ico, Indústria e

, compete:

Anual em parceria

rmagera l;

II- coordenação e acompaúamento de projetos especiais de engenharia, econômicos;

III - articulação com entidades de planejamento das demais esferasgovernamentais;

IV - aÍticulação e controle de convênios, acordos e contratos junto aos setores públicos e privados;

V - acompanhamento e controle da execução de programas, visando prevenir desvios de finalidade;

VI - estudos de avaliação dos resultados das ações e programas do governoMunicipal;

VII - planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em todas as

suas fases;

VIII - executar outras atribuições afins.

IX- articular junto a outras esferas governamentais do Estado e da União, na execuçâo de

I

6ô. 34ór -7900
www. iocioro.mt. gov.br
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suasações;

X- orientar e prestar assistência e pesquisa no setor agropecuário, de sewiços, de lndustria,

Comércio e Turismo no Municipio, buscando a melhoria de vida para as famílias, através de

progÍamas direcionados ao desenvolvimento de cada setor;

XI- representação do Município em exposições' feiras, eventos e outros;

XII- criação e regulamentação da lei de inçentivo à instalação de indústrias e comércios;

XIII - criação e regulamentação da lei de criação do Distritolndustrial;

XIV- criação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, Comercial e deserviços;

XV- apoio e orientação ao desenvolvimento de projetos para instalação de novos empreendimentos;

XVI - ações políticas para o fom e darenda;

XVII- fomento à qualificaçãoProfissro eindustriais;

ffiY

XVIII- manutenção do

XfX- planejar, gerenci

lados noMunlclplo;

em todas as

suas fasesl

xxl-
XXII- apoio e fomento

XXIII - orientação à

XXIV - manut qualiÍi sstona to às esferas de

govemo;

XXV - manutenção

XXVI - organização e desenvo lho Municipal de Turismo;

xxvll - fomento às agências de turismo, para a divulgação do potencial turístico do Municíp io;

XXVIII- representação do Município em exposições, feiras, eventos e outros;

XXIX- executar outras atribuições afins. (Redação dada pela Lei n"1659/2015)

SUBSEÇÁO Iv
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Art.28. A Secretaria Municipal de Infraestrurura, órgão da gestão administrativa, além de

outras funções que lhe são próprias, compete:

I. Execução, fiscalização e acompaúamento das obras públicas e prédios públicos;

E F

IETE

XX - organização h
dà

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
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II - manutenção e execução de serviços mecânicos da frota de máquinas e veiculos

pertencentes ao Poder Público Municipal;

III - administração da frota de veiculos, máquinas e equipamentos, bem como, manter

controle diá.rio de quilometragem e gastos de combustivel das viaturas;

IV - controle do sistema cartográÍico do Municipio;

V - implementação e fiscalizagão da legislação do solo urbano;

VI - análise, aprovação, fiscalização e vistoria de projetos de obras e edificações públicas e

particulares;

VII - atendimento e orientação ao público na aprovação e regularização de obras e

edificações;

VIII - abertura e municrpais;

IX - controle de o

X - realização I do lixo;

XI - manu

XII -

t=a

-

execucão

XIII - demarc

XIV - controle

xv-
xvt - , emp to e num e prédios;

XVII - lica;

XVIII - con JAC;

XIX - administração e con tação;

XX - administração e controle da execução orçamentária e Íinanceira;

XXI - gerenciar, fiscalizar e controlar toda a área urbana com relação as atividades de

trânsito;

)GII - gerenciar e normatizar as áreas de estacionamento rotativo;

XXIII - desenvolver atividades de aprimoramento do trânsito;

XXIV - cuidar, zelar e reformar as placas de sinalização;

XXV - administração e manutenção de cemitério e controle dos serviços funerários;

XXVI - planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

h

€r Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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XXVII - executar outras atribuições aÍins.

SUBSEÇÃO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÍ1.29. A Secretaria Municipat de Gestão sociat, órgão da gestão administrativa, além de

outras funções que lhe são próprias, compete:

I. executar e orientar de assistência social em cumprimento aos requisitos legais e às normas

atinentes ao modelo de gestão e responsabilidade ela formação e gestão da política municipal

.:-, extensiva à promoção social e estadual e federal e, ainda, com

um sistema local descentralizado o as entidades e organizações e a

sociedade civil através

II. manter um em e cadastramento

atualizado da pop

III. formu

IV. organizar e te a execução dos

servrgos, proglamas e

V. definir p trole das ações de

assistência e de

VI. su

VII. executar os humanos;

I de atendimento e de formaçãoVIII. desenvolver politi cas

de cidadania e, ainda, análise sócio-juridica;

IX. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentifuias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

X. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO VI

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

HY

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I .075
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Art. 30. A Secretaria Municipal de Saúde, órgâo da gestão adminisúativa, além de outras

funções que lhe são próprias, compete:

L articular junto a outras esferas govemamentais do Estado e da União, na execução de suas

ações;

II. garantia de serviço ambulatorial médico-hospitalar;

III. garantia de serviço com o médico da familia, em parceria com ouhas esferas de

governos;

[V. dar atendimento odontológico de necessidades básicas;

V. controle epidemiológico e de doenças infecto-contagiosas;

VL desenvolvimento

comerciais do Municipio;

VII. garantir o ac a SUS;

IX. admini

X. zelar pe os para a execuçao

pública nos estabelecimentos

buídas à Secretaria em

dos servigos de sua res

XI. planejar, g

todas as suas fases;

XII. ex s afins.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Art. 31. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, órgão da gestão

administrativa, além de outras funções que lhe são prôprias, compete:

I. planejamento e execução das atividades do ensino fundamental no Municipio;

II. planejamento e execução das atividades da educação infantil no Município;

IIL promoção de cursos, reuniôes, treinamentos, debates, encontros, seminários e

congressos sobre educação;

IV. promoção de festividades cívicas, certames culturais e artísticos;

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

VIII. manter

e conservação
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V. controle e adminisEação da biblioteca pública;

Vl. promoção de museus, teatros' galeria de arte' quadras poli- esportivas e manutenção da

banda municiPal;

VII. promoção das manifestações, aÍísticas' com apoio de recursos e espaços culturais

adequados, por meio de convênios, acordos e contÍatos com entidades públicas ou privadas;

VIII. pesquisa de dados culturais e históricos dos diferentes bairros e distrito do Municipio;

IX. promoção de experiências pedagógicas que diminuam o indice de evasão escolar e

incentivem a retenção de alunos;

X. absorção dos valores

cot{srÊu}rDo uMA ilovÂ HsrÔRl'À

a=,
pedagógicas;

nanceira e acomPanhar a Prestação
XI. administrar e controlar

de contas de convênios
tal e na educação

XII. promoção

infantil do Municí
tal;

XIII. garan

XIV. garantta,

XV. planejar, g
buidas à SecÍetaÍia em

todas as suas fases;

xvl

E MEIO AMBIENTE

Art. 32. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente' órgão da gestão

administrativa,alémdeoutrasfungõesquelhesãopróprias,compete:

I. manutenção do controle e da atualização do cadastro dos produtores rurais;

II. definições políticas de incentivos ao pequeno produtor;

III. garantia do controle e do escoamento da safra agrícola do Município;

IV. fomecimento de equipamentos para a abertura de novas estradas;

V. manutenção e fomento às feiras e mercados municipais;

VI. manutenção do cadastro das unidades de conservação existente no Município;

sócio-econômico e cultural da comunidade nas atividades

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1'075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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VII. execução das políticas publicas de Meio ambiente, com ações de planejamento e

desenvolvimento de programas, de relacionamento com outros órgãos de políticas ambientais, de

Íiscalização de atividades poluidoras e de educação ambiental;

vIII. desenvolvimento e implantação de politicas e ações municipais objetivando a

preservação do Meio Ambiente; fiscalização das atividades agressivas; elaboração de normas de

procedimento ambiental, obedecida a competência complementar municipal;

IX. planejar, gerenciar e organizar as dotações orgamentárias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

X. executar outras atribuições afins.

Art. 33. S

a) Cen pessoal, material,

administração de bens

para despacho final,

aração de processos

is, decretos, portarias,

assentamentos dos a dores, bem como o

protocolo e arqui

b) Cri públicos do

municipio, visando

c) Organizar e controlar toques de materiais, encaminhar

processos de aquisição de material pelos procedimentos definidos em lei e realízar o suprimento

para todas as Unidades da Estrutura dos Serviços do poder executivo;

d) Auxiliar o Chefe do Poder executivo Municipal na definição de diretrizes, politicas de

desenvolvimento econômico, social, cientifico e tecnológico operacionalizadas e detalhadas no

Plano Global do municipio; Acompanhar, supervisionar e avaliar a elaboração e implementação dos

planos setoriais; Articular com entidades de planejamento dos demais niveis de govemo; Promover

e facilitar a integração horizontal e vertical dentro da Prefeitura Municipal, através da implantação e

avaliação do Plano Global; Promover ou realizar contatos com os Órgãos Extemos Municipais,

T_I

-

vida
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Estaduais e Federais e Entidades Privadas; Participar da elaboração do Planejamento Orçamentiirio

além de outras funções que lhe são prôprias.

e) Realizar os progÍamas financeiros, a proposta orçamentária, os controles orçamentário e

patrimonial, o processamento contiibil da receita e da despesa, a aplicação das leis fiscais e todas as

atividades relativas ao lançamento de tributos e anecadação das rendas municipais; Fiscalização dos

contribuintes, recebimento, guarda e movimentação de bens e valores;

f) Movimentar valores, receber tributos ou outras espécies de receitas que entram nos cofres

públicos e pagar despesas, na forma da Lei;

c) Inscrever contribuintes, fazer lançamentos, notificações da arrecadação e fiscalização dos

tributos devidos ao Municíplo. a,=r
!-v

Art. 34. São co

a) Organizar do patrimônio,

conservar maqul s das viaturas e

equipamentos (b meios urbanos e

rurais, como: arbori imento, cemitérios;

públicos; executarConstrução e c

atividades de apoio , serraria, carpintaria,

equipamento de reto.

b) Ex adastramento,

garantir a demanda , manter bibl iotecas,

preservar e desenvolver a difus ger e preservar os documentos,

obras e demais bens de valor histórico, artístico e cultural; garantir, de acordo com as

possibilidades, o transporte coletivo de alunos, zelar e difundir o Brasão, a Bandeira e o hino do

Município.

c) Promover a saúde, contribuindo para a recuperação, preservação do meio ambiente e

melhoria da qualidade de vida; Realizar através do SUS atendimento ambulatorial, médico-

hospitalar e odontológico na forma que estabelece a Lei 8.080 de 19/09/90; Realizar controle

ambiental em toda sua extensão e a vigilância no setor de higiene pública, com implantação e

fiscalização de potítica de posturas municipais na área de higiene e saúde pública; controlar as

epidemias e doenças infecto-contagiosas no Município funcionando de forma articulada com outras

de infra-estruhtra

taisservlços
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esferas governamentais; zelar pelo bom funcionamento e conservação dos veiculos necessários para

execução dos serviços de sua responsabilidade.

d) Promover o desenvolvimento econômico incentivando a implementação de

agoindústrias, de cooperativas de produtores, e associações de comerciantes e industriais,

promovendo juntamente com as entidades estaduais e federais, e órgãos representativos das classes

produtoras, estudos de viabilidade técnica, e econômico-financeira.

Art.35. São competências dos Orgãos Consultivos e de Descentralização Administrativa:

a) Dos Conselhos Municipais: Colaborar com a Administração Municipal, no processo

decisório. r--

b) Do Núcleo de Ativi o Estado e a União: Realizar as

atividades de peculiar in ou da União, em virtude

de Legislação Estadual , com subordinação ao

Prefeito Municipal

DA TA

Art. 36. eco ta pe Municipal de

Previdência vlerem a ser

instituídos em Lei.

TITULO III
DAS DIRETRIZES DA GESTÀO PUBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO

Art.37. As ações do Poder Executivo Municipal deverão ser objeto de planejamento, que

compreenderá a elaboração, acompaúamento, integração e avaliação dos seguintes instrumentos:

I. Plano Plurianual;

I

^
I h

I

I

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

66.34ól-7900
www. locioro. ml.gov. br



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

CONSTBUNDO UMÂ NOVA HlsTÔRlA

lI. Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III. Lei Orçamentária Anual;

IV. Plano Dketor do Município;

§1'. As ações de planejamento serão executadas pelas Secretarias dentÍo de sua esfera de

competência, observadas as diretrizes técnicas.

§2'. Para a elaboração dos orçamentos anuais serão devidamente consideradas as demandas

da comunidade, expÍessas nas audiências públicas.

Art. 38. O planejamento implicará no estabelecimento de prioridades, na análise da

viabilidade técnico-administrati , acompanhamento e avaliação

de sua execução e a verificação rea lizaçào das metas previstas nos

lnstrumentos aclma men

Art. 39. C ão dos órgãos ous

entidades responsá vels

Art.

Administração Púb

coordenação central, a cargo das

h

entidades da

das à mesma

tas de Controle e de Finanças.

Art.41. Os órgãos e entidades com atividades e ações na mesma área geográfica deverão

atuar de forma articulada e coordenada, com o objetivo de assegurar e otimizar a programação e

execução integrada dos serviços municipais.

An. 42. As ações, os planos e projetos do Poder Executivo Municipal serão articulados e

coordenados visando à otimização dos recursos disponíveis, sem prejuízo da posição hierárquica,

dos vínculos de subordinação e controle e das relações de orientação técnica, considerando-se entre

*À*

*' r*

!EEi
r§;Ê
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si articulados todos os órgãos do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de racionalizar

esforços e evitar a duplicidade de atividades.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE

Art.43. O controle das atividades da Administração Pública Municipal terá como objetivo

acompanhar a execução dos programas de trabalho e do orçamento, avaliar a sua legalidade e

conformidade com o Direito, aferir os resultados alcançados e verificar se os contratos e convênios

foram fi elmente adimplidos. l=-a

-
Art. 44. O contro estar estruturado em

sistemas informatizado

I. apoiar a

II.

III

IV. disponibi

V. permitir e

Á.rt. 4 ao controle

externo e intemo ,na de Mato Grosso, da

Lei Orgânica do Município de

Art. 46. O controle extemo do Poder Executivo, compreendendo a administração direta e

indireta, será exercido, entre outros, pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 48. Compete às Secretarias, dentro da esfera de competência de cada uma delas,

controlar a execução dos programas de trabalho, assim como observar as noÍrnas que regem a

atividade especifica de cada órgão ou entidade subordinada ou vinculada da administração direta ou

rtEf,
^lE 

rrr.§ÉÊt

Art. 47 . O controle intemo do Poder Executivo é exercido pela Controladoria Municipal.
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indireta, ressalvadas as competências dos órgãos institucionais de controle, especialmente a

Procuradoria Geral do Município, Assessoria Jurídica do Município, Controladoria do Município e

Comissão Permanente de Licitação.

Art. 49. A Administração Pública propiciará o acesso à informação sobre os seus atos e

ações através de meio eletrônico, especialmente sobre os gastos, receitas e indicadores de

desempeúo.

parágrafo Unico. A providência prevista no caput do presente artigo não ilide o direito

liquido e certo de qualquer cidadão ter acesso a documentos públicos, ressalvadas as hipóteses de

impedimentos legais

rl h

tut. 50. o P relativa a órgãos ou

entidades para a 1çOS, mecanismos de

execução e os princípios

fixados na presente

CAPÍTULO II
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Aí. 51. Visando descentralizar as atividades da administração municipal, o Prefeito podeú

delegar competência aos Secretários Municipais, para proferir despachos decisórios, sendo

indelegáveis as seguintes atribuições:

I. iniciativa, sanção, promulgação e veto de leis;

IL convocação extraordinária da Câmara Municipal;

IHH

--l

/
CAPÍTULO I

IV

I
a
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III. admissão, confratação, demissâo e dispensa de servidores a qualquer titulo e qualquer

que seja a categoria, bem como rescisão e revisão de seus contratos;

IV. criação, alteração e extinção dos órgãos que compõem a estrutura administrativa da

Prefeihra;

V. abertura de créditos adicionais;

VI. aprovação de parcelamento do solo e de suas vistorias;

MI. concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade publica;

VIII. permissão para prestação de serviços públicos ou de utilidade publica, a titulo

precários;

IX. permissão para utili

X. alienação de bens móveis atrimônio municipal;

XI. expedição de

XII. decretação tivas;

XIIl. cel

XIV. det administrativo de

Art. 52. Os órgãos municipais que compõem a estrutuÍa administrativa de que trata esta Lei,

funcionarào perfeitamente articulados entre si, em regime de mútua colaboração.

AÍ. 53. O Municipio de Jaciara consignará anualmente, recursos orçamentários, destinados

ao treinamento de seus servidores, na busca permanente da melhoria dos serviços colocados à

disposição dos munícipes.

Art. 54. O Poder Executivo Municipal deverá ajustar o Plano Plurianual (PPA), Lei

Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2.018,

l*t

IHE

f

qualquer natureza;

XV. aquisição

t
a

I

I

a

-

_t
sindicância e
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adequando-o às alterações introduzidas por esta tei' até o limite do saldo das dotações

orçamentárias

Art. 55. Fica o poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes no Plano Plurianual de

Investimentos, na Lei de Diretrizes orçamentárias e na Lei orçamentária, mediante remanejamento

paraatendimentoaestruturaadministrativainstituídapelapresenteleiatéolimitedasdotaçôes

orçamentáriasapuradosnasunidadesextintas,transformadasouincorporadasparaimplementação

das disposições desta Lei.

Art. 56. Serão trans

patrimoniais, móveis, direitos

ecidas por esta Lei os bens

, projetos, cargos, documentos

e serviços Pertinentes a

h

Art. 57. A
funções de conÍiança,

s anexos I e II, que
bem como a quant

integram a Pres
processo de

P

implantação da nova
s, autorizando-se a

utilização da antiga estrutura a lurianual de Investimentos, na

Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária' mediante remane1amen to para atendimento

daestrutuÍaadministrativainstituidapelapresentelei,quedeveserrealizadoatéofinaldopresente

exerclclo.

Art. 5g. São criados os Cargos em Comissão, com seus respectivos quantitativos e padrões'

delivrenomeaçãoeexoneraçãopeloPrefeitoMunicipal,destinadosaoatendimentodeencargosde

Direção, Chefia e Assessoramento, os quais poderão ser providos facultativamente sob a forma de

funções gratificadas, de conformidade com o disposto nos anexos I e II desta Lei e no Estatuto dos

Servidores Públicos.

, obri

IHH

^

GERAIS E

seraoprevistos
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Parágrafo Único. Os cargos comissionados serão providos obrigatoriamente por,no

mínimo,20% (vinte por cento) de servidores efetivos do quadro de carreira.

Art. 59. Os cargos de Controlador Interno Municipal, Contador Geral Municipal e Pregoeiro

Municipal, cuja designação da Função de Confiança caberá ao Chefe de Poder Executivo

Municipal, serão ocupados exclusivamente por servidores efetivos, preferencialmente do cargo de

analista de controle intemo, contador bacharel em ciências contábeis e bacharel em direito,

contábeis ou administração, respectivamente.

Art. 60. Compete priv cutivo a solução de conflitos

positivos ou negativos entre o Pública Municipal Direta ou

Indireta.

)
Art.6l. Fi a não previstas

estrutuÍa para

implementação da no

parágrafo único, desta

a ao aÍrgo 57,

Parágrafo U correlação com as

providências de emc

tut. 62. Fi vas atribuições e

vinculações legais. constituidos

Art. 63. As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias

próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessárias - 31901I - Vencimentos

e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, a serem readequadas para os próximos exercícios.

Art. 64. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário, em especial a Lei Municipal n. 1.50912013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM27 DE SETEMBRO DE 2OI7

nos anexos I e

t

tr

t

de de

a

a transição

e
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ABDULJÀBAR GALVIN MOHAMAI)

Prefeito MuniciPal

RONIEVON MIRAIDA DA SILVA

SecÍetário Municipat de AdminisÍação e Finanças

ANEXO I

CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÓES GRATIFICADAS

Quantidaderâomlsslo Gonado/FunoC çãCargo
I

untc

do Secretário
1 . Controlador Intemo MuniciP

3
2. Assessor EsPecial

8
3. Secretario Muni

8
4. Contador Gera

3CCOT_5. Secretário MuniciPal
I

6. Pregoeiro MuniciPal

7. Diretor Clinic U
ll

8. Superin
II À9. Ouvidor Geral

225
10. Diretor

ICC04_FG04
I 1. Ouvidor do SUS

7CC04-FG04
12. Coordenador IV

36CC03_FG0313. Coordenador III
l0CC03-FG0314. Assessor III
llCC02-FG0215. Coordenador lI
9CC02-FG0216. Assessor II
2CCOl_FGOI17. Coordenador I
1CCOl_FG0118. Assessor I

136TOTAL

I

IHE

ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECFETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÂO E FINANÇAS

-FG08

08

I

MunicipaL{-ei

Subsídio

aa Ia

06
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DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS, LOTAÇOES E ATRIBUIÇOES

I. GABINETE DO PREFEITO

2. SECRETARIA MLINICIPAL DE GOVERNO

CARGO PADRÀO ÀTRIBUIÇÂO - arrs. 2 t a24

l. Assessor Especial - Secretário Chefe

t-

Equiparado

SecretárioFGO8

U:-ll

Organizar a inteÉção das secretarias junto aos

demais secretários. Porta voz do prefeito

intemamente. Ateodimento ao público para filtrar

as demandas ou despachar parâ as secÍetaÍiâs

$TesPondentes.
CCO5-FGO52. Ouvidor Geral atetrdime[to ao munícipe, denúncia,

à exigências do Tribunal de contas,

3. Assessor III - Relações agenda, triar demandas e

inete em agendâs e

4. Assessor [ - Relaçõe s

t

unto à interlocução

s sernanais, planos de ação,

035. Assessor III- Solenidades

ao

expediÍ convites e anotaÍ

se tomarem necessárias

(, ,\ssissLrr Ill- \1i)torista Ofiçial CCO3.FG(] T Voorista do Prefeito.

7. Procurador Geral xli Lei Confor rue lei especifica.

X Conhfçã-o e elaboração de projetos estralégicos de

interesse municipal. Relacionamento institucional

com Secretarias, de Estado, Assembléia

Legislativa, Câmara Federal,Ministérios, Scnado e

Setor Privado como um todo

Especia! ReTaiÇõài8. Assessor

Govemamentais

Lei Acompanhamento e apresentação de relatórios do

desempeúo da execuçào dos projetos municipais

constantemente.

9.Assessor Especial- Apticação Municipal

Conforme Lei Específica.l0.Controlador Intemo Lei

.tEE'.
rltt?rq\FiqêÉ

al--

dentre

CCO 1.FGOl

a
a Y tt

a
a a
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ATPJBUIÇÃo - ert. zspaprÀo

Relações Políticas em geral, Câmara

Assembléia LegistatiYa, Câmara Federal e Senado

Federal.

Municipal,Lei Específical. Secretário MuniÇipal de Govemo

Sistema do PROCON. Conforme lei especi fica.CCO5-FGO52. Diretor do PROCON

Coordenar departamento da Junta Militarcc02-FG023. Coordenador Il - Junta Militar

Assessorar o secretário em requerimentos,

indicações e oficios junto à Câmara Municipal.

CC()I-FGOI4. Assessor l- Interlocução çom Legislativo

Chefe da Seadcom, jomalismo, informações

püblicas, diwlgação, eventos municipais dentre

gll'o'-.

CCO6-FGO6

-,U:-:l

5.Sccretário Adjunto de Comunicação, Eventos

e Cerimonial

( ( 03-FG0l amento, execução e pós execução,

dos eventos municipais.

6.Coordenador III - Eventos Municipaiil,ç
JZ

do Sccretário Adjunto, as

, divulgações, dentre

eq

T.Direlor- Jomalismo

E.Assessor lll-

l0.Assessor III- Midias Soc

tros

ução de VT's, Vídeos
I l.Coordenador III-

gomarÇas, dentÍel2.Assessor Il-

vos, locução el3.Coordenador II-

3. SECRETARIA MIINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARGO PADRAO ATRIBUI ç[9 - a1 26

L Secretáúo Municipal d€ Administração,

Fazerda, Planejamento e Finanças

Lei Específica CheÍiar atribuições da Pasta, conforme a presente

lei apÍesenta.

2. AssessoÍ I - Relações Públicas do Secretário cco t-FGol Assessorar e organizar agenda, triar demandas e

recepcionar fomecedores, credores, contribuintes,

etc.

3. Pregoeiro Municipal CCO7.FGO7

4. Diretor- PÍocessos Licitatórios ervisão do pregoeiro.Dirige os processos. sob sup

THts

CARGO

Coordent

#k'l
u-

dtA,vRepórter,CCO3-FGO3g.Assessor Íll- Impr."tn, fl\tf
na

Instituci(!
CCO2-FGO2

Responsável pelas Licitações e Contratos.

cc05-Fc05
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4. SECRETARIA MTINICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

E TURISMO

Atende visitas tecnicas, relaciona-se com o

Tribunal de Contas, dentre outros.

5. Assessor III- Contratos Municipais CCO3.FGO3 Assessora na elaboração de contratos e aditivos

6. Superintendente- Tecnologia da Informação CCO6-FGO6 Chefia da Equipe de TI, manutenção de Redes,

Softwares, Hardware, Site, etc.

7. Superinterdente- Fazenda Municipal CCO6.FGO6 Chefia da equipe de fiscalização tributríria

municipal, repasses de ICMS, dentre oukos.

8. Diretor- ReÇursos Humanos CCO5-FGO5 Diretor- ReÇuISos Humanos

9. Coordenador I- Gestão de Pessoas

tJ=-

CCOI-FGO I

lH;=;lr

Coordenação da equipe de Gestão de Pessoas,

folha de pagamento, beneficios, guaÍda de

dentre outros.

.csoonsavc10. Superirtendente- Execução e pela execuçâo orçameutália,

, empeúo e liquidação.

- 

---
d

à Secretaria de

inanças, contabilidade,

patrimônio sob sua

la segurança individual e

res vçrificar os

ão de empenhos e

dos serviços,I

12. Coordenatlor lll- Pa municipal, oonrolando

sistema frotas.

13. Assessor III- orçamentária para

14, Diretor- Finanças (Tesoureiro) cc05-FG05 , Realiãr pagamentos, acompaoiamentos de contas

e outras demandas financeiras.

15. Diretor- Planos de ações municipars Liderar planos de ações municipais relacionando-se

com as demais secretarias, com enfoque na

economia, contenção e incremento de receita.

16. Contador Municipal Lei Conforme lei específica

Av. An!ônio Ferreiro Sobrinho, I .075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6.34ó1.7900
www. iocioro.ml. gov.bí
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coNsÍRU oo uM^ t{ova HlsrÓal^

o - An.27ATRIBUIPAD oCARGO

Chefiar atribuições da Pasta, conforme a presente

lei apressnta.

Lei Especifical. Secretirio MuniciPat

Urbano, Desenvolvimento

Turismo

de Planejamento

Econômico e

Responsável pelo acomPanhamentos

prôprias e convênios e chefia de departamento.

de obras.CCO6-FGO62. Superintendente- Engenharia Civil

CooÍdenador de equiPe técnica na e

projetos. Interlocução com AMM na elaboração de

projetos em parceria.

laboração deCCO3.FGO33. Coordenador III-

Técnicos

Projetos e Estudos

DidgiÍ o programa de remap€amento

territoriais, planta genérica e outros

da cidade,

ter teÍÍitorial

CCO5-FGO5

-

4. Diretor- Geoneferenciamento e Mapas

equipe de fiscalização da construção

referencia aos Projetos Para

Projde etosaltsc rzAçAO

em projetos 3D
6. Assessor ü- Proj J

ao

"f econômica federal e

relacionamento
T.Coordenador III- §.

r\
8.Coordenador III-

Convênios Federais e

Ttrnr
_-:"Y9.Coordenador III-

desenvolvimento econômico.

lnstl

aa

de Contas de

ctos

avaliação de dados para

ela

relacionamento

nômiça federal e

fomento aode estratégias em
I 0.Assessor II- Estatisticas

Assessora! junto ao progama de Àtendimento

Empresarial. Apresentação de linhas de

financiamento, programas do SEBRAE, dentre

outros.

CCO2-FGO2I l.AssessoÍ II- CAE Centro de Atçndimento

Empresarial

Dirigir a equipe de Turismo através da e

de calendário turistico, paÍticipação e promoção de

çventos, dente outros.

laboraçãoCCO5-FGO5I 2.Diretor- Desenvolvimento Turistico

Assessorat o diretor na divulgação turística'

relacionamento com outras cidades turísticas, com

CCOI-FGO Il3.Assessor [-

Diwrlgação

Atividades Turisticas e

IETH
Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

5. Coordenador II-

/!
I CCo.-FC(ll h- cr

Lei

de

t
a

com t

@OEEGM}
'-.)--._. _-

. r.ç2<---

ó6.34ó1-7900
www. iocioro. mt.gov. br
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CONSÍÊUNDO UMANOVAHISTÔAÁ

o trade turístico mulicipal, formação de parcerias,

promoções, dentre oukos.

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CARGO PADRÀO ATRIBUIÇÀO - tut. 28

l. Secretário Municipal de Infiaestrutura Lei Especifica Chefiar atribuiçôes da pasta, conforme a pÍesente

lei apresenta.

2. Diretor- Prestação de Contas CCO5-FGO5 Dircção administrativa e financeiÍa da pastâ.

Requisita, informa e justifica à administação

municipal eventuais demandas.

CCOl-FGO13.Assessor I- Relações Públicas do Secretárjo :x€
j-JÊ

fi HH*:.,l;,:Ifl ,,1" "-1,*,#T:ffirgrnes, denffe outros.

-

4.Secretário Adjunto de seçretário da pasta, pelos

Urbanismo, Manutenção

5.Coordenador III

Públicos

u utenção de prédios

06-FG066.Superintendente - Serviços

I

rços colea de lixo, urbanismo,

tre ouEos.

i.Coordenador III- Ollcina N,íunicioal

tório Municipal8.Coordenador III-

da frota municipal.

CC(J6-FGO6

Água e Esgoto)

9.Superin to de água e

l0.Coordenador l- Eouioe ae aiãl{ CCOl-FGO1 ao públicoCoordenar o atendinrento

I l Coordenador lll- Trânsito CCO3-FGO3 ' Coordenar equipe de transito

l2.Diretor- Obras Rurais Chefiar as obras rurais, estmdâs, pontes, dentre

outros.

13. Coordenador III- Praça JK CCO3-FGO3

cc03-Fc03 Responsável por equipe de manutenção14. Coordenador III- Equipe manutenção DAE

Nà'E
cc03-FG03

públicos.

CC()3.FCO3

6663:1ffi03

CC5-FGO5

Responsável pela Praça.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

66. 3461.7900
www. jocioro. mt. gov. br



ESTADO DE MATO GROSSO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

6. SECR.ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONSTBUNOO UMÂ NOVÂ HlsTÓRÁ

PADRAO ATRIBUIÇÃO _ AN. 29

Lei Especifica Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apÍesenta.

l. Secretário Municipal de Assistência Social e

Cidadania

cc06-FG06 Responsável administrativo e financeiro da pasta.

Requisita, informa e justifica à administÍação

municipal eventuais demandas.

2. Secretária Adjunta- Execução e Prestação de

Contas

CCO5-FGO5

*1H/

Dirigir a execução dos convêoios habitacionais,

relacionando-se com a SecÍetaria de Assistência

Soçial e Caixa Econômica, fomecendo relatôrios,

.aomDaúamentos e subsidiando o secretário nas

Slt""ou",

3.Diretor- Programas Habitacionais

rc
<UU5-T.UU)E

junto ao secretário as atividades da4.Coordenador lV- Assistência Social j1Ir
da pasta, já que oferece

clI

5.Coordenador III- C

s de forma

as sugestões do

6.Coordenador II-

r\

estruturas em eventos daT.Assessor ll- Manutençâo

relacionados

, Lar, Conviver e SINE

a Família, CAD9.Diretor- Proteção

-t'--

cmíÉÊoí- .Coo. ena. o programa Bolsa Famílial0.Coordenador Íll- Bolsa Familia

CCO3.FGO3 Coordenar o CAD únicoI l.Coordenador III- CAD único

CCO2-FG02 Coordenar os beneficios sociais.[2.Coordenador II- Bcneticios

CCO3.FGO3 Coordenar o CRAS I do muaicipiol3.Coordenador IV- Cras I

CC04.FG04 Coordenar o CRAS II do município.l4.Coordenador IV- Cras II

CC04-FG04 Coordenar o CREASl5.Coordenador IV- Creas

Coordenar o Lar.l6.Coordenador IV- Lar CCO4-FGO4

CCO3.FGO3 Coordenar o programa Conviver.I T.Coordenador lll- Conviver

CCO3-FGO3 Coordenar o SINElS.Coordenador III- Sine

cc02-FG02 Assessorar em programas de gestão do trabalhol9.Assessor II- Gestão do Trabalho

!HE Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho. 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

iEETNrrz<§=r#

CARGO

pasta.

t
I

pasta. II t a

apc,Á
LUUJIEJ

a I
S.Coordenador III- MonitE

sistemas .}Àl
I

óó.34ól-7900
www.iocioro.mt.gov. br
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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTBAÇÀO E FINANÇAS

COI.ISTBUINOO UMÂ NOVA HISTÔ8IA

7. SECRETARIA MLINICIPAL DE SAUDE

ATRIBUIÇÃO _ AN. 3OPADRAOCARGO

Lei Especifica Chefiar atribuições da pasta, çonfome a presente

lei apresenta.

CC0,t.FG04 Ouvidor de municipes e usuários do HMJ2. Ouvidor do SUS

Responsável administrativo e financeiro da pasta.

Requisita, informa e justifica à administração

municipal eventuais demandas.

CCO6-FGO63.Superintendente- Execução e Prestação de

Contas

CCO5-FGO5 Direlor da farmácia do municipio. Controle de

estoques e distribuiçâo de mcdicamefltos

4.Diretor- Farmácia Municipal

;w{HIHF
" F t!-nwlI'É :. Írr,í

ffij**::*Hil"T-"1.":::r
5.CooÍdenador III- Central de*"*,rc

az
cs ra planejamento estÍatégico

ofeía x demandâ), dentre

6.Assessor II

Estatisticos

Proce

T.Diretor ClÍnico do

e enfermeiros.8-Coordenador I II-

vo e financeiro do

informa e justifica à

eventuais demandas.

spital

t
9.Superintendente- Admini

gcstão hospitalaÍ,tel0.Assessor II- Ho

contro lç financeiro çI l.Assessor II- Fa

CCO5-FGO5 tãã enar as atividades dos PSF'sl2.Diretor- Atenção em Saúde

CCO3-FGO]l3.Coordenador III- Saúde Bucal

Coordenar Vigilância Sanitária.CCO3-FGO3l4.Coordenador III- Vigitância Sanitána

Coordenar equipe de Vig. Ambientalcc03-Fc03l5.Coordenador [[I- Vigilância Ambiental

CCO3.FGO3l6.Coordenador

Epidemiológica

CCO5.FGO5 Dirigir Média e Alta ComplexidadelT.Diretor- Media e Alta Complexidade

cc03-FG03 Coordenar equipe de Vig. Ambientall S.Coordenador III- Media Complexidade

Coordenar depaíamento de Fisioterapia.CCO2-FGO2I 9.Coordenador II- Fisioterapia

Coordenar atividades do CAPS.CCO2.FG0220.Coordenador II- CAPS

Coordenar o SAMU.cc02-FG022l.Coordenador ll- SAMU

20n, ^[d

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

66.3461-7900
www.iocioro.mt.gov.br

l. Secretário Municipal de Saúde

-LUl-l lJt,. Controle

7\/---' outtos.

'tl'lttsB )aí5^r cc07-Fc07

Coordeni ÍeCCO3-FGO3enràãl1q

I

\.

CC06_FG06

I a

dentre
I

Coordenar saúde bucal.

III- Vigilância
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coNsÍRUftDOUMANOVÂXlsÍÔnlA

22.Coordenador II- Banco de Sangue CC02.FG02 Coordenar o Banco de Sangue

23.Coordenador II- Farmácia Municipal CCO2.FGO2 Coordenar farmácia e programas conelato.

Demandar ao compras, gerir estoques e

distribuição, dentÍ€ outÍos.

24.Coordenador III- Organização e transporte

de pacientes

CC03-FGO3 Distrito de celma

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATRTBUTÇÃO - AIt. 3lPADRAOCARGO

Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

§êw:r;m*

Lei Específica

iH:=;
( ( í)6-tjc06

1u r11Cl

a política çducacional do ensino

garantindo a formação de qualidade em

lonats.

de ensino, atendendo às

idades de ensino e a

ao

2. Superintend€nte de Políticas

Municipais

financeiro da pasta.

atca administração

munlclpa

3. Diretor- Admin

da pasta. Requisita. informa

Municipal eventuais

Y
4. Diretor- Financeiro

organização de

assessora docomo

.- cc03-FG03,ffi5.Assessor III

Seçrelária

Coordenar frota, rota, consumo de combustível,

pessoal (motoristas), dentte outros.

c@r.16Ê6.Coordenador III- Transporte Escolar

Coordenar produção de alimentos para atendimento

da Merenda EscolaÍ.

CCO3-FGO37. Coordenador III

Municipal

Cozinha nlca

Coordenar produção de pães para atendimento à

merenda escolar.

S.Coordenador Il- Padaria

Controlar a entÍada e saída de produtos no

almoxarifado da cozinha única municipal, obtendo

sempÍe o controle do estoque.

cc0l-FG019. Assessor I - Almoxarife da Cozinha

Municipal

nrca

Coordenar equipe que opera sistemas relacionados

a pasta

cc05-FG0510. Diretor de Programas e Projetos

l. Secretário Municipal de Educação, Cuttura,

Esporte e Lazer çl =

todos os

e
I a

I
a

no

CC02-FGO2

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1 .075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó.34ól-7?00
www. iocioro.ml.gov. br
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coNsÍauHoo uMÂ Nova 8lsÍÓaÁ

cc05-FG05 Dirigir a Formaçào Continuada na Rede Municipal

de Ensino de Jaciara,MT

I l. Diretor de Formação Continuada

CC06-FGO6 Dirigir as atividades culnrrais do municipio.12. Diretor- Culrura

Coordenar atividades do NTM.cc03-FG03l3.Coordenador III- NTM (Núcleo

Tecnológico Municipal)

Coordenar a Companhia de Teatrocc03-Fc0314. CooÍdenador III - Teatro

Coordenar a Equipe de Dançacc03-Fc03

Coordenar a Equipe de Canto/Coral16. Coordenador III - Canto/Coral

cc04-FG04 Coordenar a Equipe da Bibliotcca Pública

Municipal

17. Coordenador IV - Biblioteca Pública

Municipal

nsável pelo Centro de Eventoscc0J, F( lu..l18. Coordenador IV - CentÍo de Eventos

cL 05-Fc05

CC()!FC,l]3

l9.Diretor- Esportes

tÍeinamentos e outras atividad€s de20.Coordenador III- Programas de

Aí. 32

conforme a pÍesentede[. Secretário Munici

Ambiente

mento e organizaçâo de

em especial ao pequeno

produY
2. AssessoÍ I- Relaçôes

C C0(r- FG06 melo
aa

3

atividades de licenciamento

ambiental

cc03-Fc034.Coordenador [[I- Licenciamento

Coordenar as atividades da agricultura familiarCCO3-FGO35.Coordenador [l- Agriculnrra Familiar

Dirigir o departamento do setor pecuário e SlM.CCO5-FGO56.Diretor- Setor Pecuário e SIM

Assessorar na coleta de dados produtivos, aÍicular

junto a Embrapa, Empaer, Ampa, Aprosoja, dentre

outros, a coleta de dados e informaçôes de

produçâo e de mercado.

cc03-FG03T.Assessor III- Estatisticas e dados

9. SECRETARIA

15. Coordenador III - Dança

cc03-Fc03

IEE ãvidades esportivas do município.x§z
talJ4

Lei Específica

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6.3461-7900
wwuiocioro.mt.gov.br
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CONSTRUI{OO UMA NOVA HISÍÔRIA

ANEXO II
VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÔES GRATIFICADAS

rl h

CARGO COMISSIONADO VALOR FUNÇÃO GRATIFICADA VALOR

Rs 582,97CC OI R$ 1.457,43 FG OI

FG 02CC 02 R$ 1.919,66 RS 767,86

CC 03 R$ 2.917,38 FG 03 RS 1.166,95

CC 04 RS 3.378,3s FG 04 R$ 1.351.34

Rs 4.23 0.83
.§d*+{-

FG 05:tlj- R$ 1.692,33

CC 06 RS 6.31.1.68 -J R$ 2.525,87

CC 07 R$ 7.s77.61
.,-i,{§07

R$ 3.031.04

Secretários Municinqis!
Equiparados/Le i E 

"pSàfr I
8âffi

ffim'*,

0 R$ 3.593,50*,lL*
1r r1

I

óó.346r.7900
www. jocioro. mt. gov. br

! l,
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

COMIssÀo DE coxsururÇÃo. JUSTTc a r RrnacÃo
con.ussÃ O DE ADMINISTRÀC Ão púst-lca

PROJETO DE LEI N.'4T, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

I - RELATORIO

E submetido às comissões o Projeto de Lei acima especificado que dispõe sobre a estrutura
administrativa e organizacional do Poder Executivo do
revogação da Lei n.' 1.50912013, e dá outras providências.

Município de Jaciara, com

II_CONCLUSOES DO RELATOR

Visa o presente projeto de lei reordenar a estrutura dos cargos eletivos, bem como
dos cargos em comissão da Prefeitura Municipal em razâo de uma Ação civil pública
contra o Município onde foi alegado que há variações excessivas de cargos e nomenclaturas
que não atendem o critério constitucional permissivo dos cargos ditos de confiança.

O projeto altera profundamente as nomenclaturas dos cargos, as suas quantidades e
padrões de vencimento. Esse projeto detalha as estruturas intemas de cada órgão e dispõe
sobre as atribuições de cada cargo.

Por entender pertinentes, foi elaborado Projeto de Lei substitutivo para adequação
de particularidades percebidas.

A solicitação tem iniciativa do Poder Executivo, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o artigo 52, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal autorizada pelo
art. 61, § l', II, "a" da CF/88. A matéria é de iniciativa privada daquele poder.

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL, pela
constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna e conveniente a
sua aprovação, devendo por tanto ser apreciada o Plenário

VEREADOR t) OLIVEIRA
Presidente C de Constituição, tiça e Redação

SALA DAS COMISSÔES
Jaciara,23 de novembro de 2017.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - JocioÍo-MI - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www.comorojocioro.mi.govbr

ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

corrrssÂo DE coNsrrtulCÃo. rusrtca r nroacÃo
courssÃo »r l.nN{llusrRAcÃ O PUBLICA

PROJETO DE LEI N." 41, DE I7 DE OUTUBRO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

ru - nnctsÃo nes courssÕns

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Administragão pública, reunidas
nesta data, após estudos do relatório do nobre Edil que o subscreveu, passam à votação.

Pela ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREA SI DE OLIVEIRA
Presiden issão de Constit o, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

C

\-...-*\.--z-i-- § \,v.
V E R-EA-bOR ;ÂI'IIO-ITA XÁSIO DE SOU ZA

Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Presidente da Comissão de Administração Pública

VEREADOR RR ES DE SOUZA
Justiça e RedaçãoSecretário da Comissão de Consti ao

Vice-Presidente da Comissão de Administração Pública

SALA DAS COMISSÕES
Jaciara, 23 de novembro de 2017.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-lVlT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - wwwcomorojocioro,mt,govbr

VEREADOR RODRIGO FRANCISCO
Secretário da Comissão de Administração Pública



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

conrssÃo oe coNsrrrurCÃq,.lusrlÇa n nenlÇÃo
cotrltssÃo nr ApMTNTSTRAÇÃo púsl,rca

PROJETO DE LEI N.'4I, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

Estiveram presentes os senho te vereadores abaixo assinados:

VEREADOR V E OLIVEIRA
Presidente Co o de Constituição stiça e Redação

De acordo com o art. 103, do Regimento Intemo, e diante da decisão
unânime quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem
PARECER FAVORAVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

\

SALA DAS COMISSOES
Jaciara,23 de novembro de 2017.

\ §r -------3 À-,L\x
VEREADOR JÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçào
Presidente da Co ssão de Administração Pública

VEREA o ES DE SOUZA
Justiça e RedaçãoSecretário da Comissão de Consti ão,

Vice-Presidente da Comissão Administração Pública

VEREADOR RODRIGO FRÂNCISCO
Secretário da Comissão de Administração Pública

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-lvll - Fone: (óól 34ó l -7350
E-moil: conloto@comorojocioro.mt.govbr - www,comoÍojocioro.mt.govbr

PARECER DAS COMISSÔES



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

O SUBSTITUTTVO AO PROJETO DE Lf,I NO 4I D8,27 DE SETEMBRO DE 2017.

*OTSPÕT 
SOBRE A ESTRUTURÁ ÁDMINISTRÁTIVA

E ORGANIZACIONÁL DO PODER EXECWIVO DO

UUI'ITCÍPIO DE JÁCIARÁ, COM REVOGAçÃO OE

LEI 1.509/2013, e oÁ ourarcs pnowoexcu.s-.

o Prefeito Municipal de Jaciara-MT ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a

seguinte Lei:

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1'. Esta Lei altera e reestrutura a organização dos serviços que compõem a estrutura
organizacional do Poder Executivo do Município de Jaciara e competências gerais, revogando-se as

disposições anteriores em contrário.

AÍt. 2. o MLINICÍpro DE JACIARA, unidade territorial com autonomia porítica,

administrativa e financeira, nos termos constantes da Constituição da República Federativa do
Brasil, da Constituição do Estado de Mato Grosso e pela Lei Orgânica Municipal, através do poder

Executivo Municipal, tem como objetivo permanente, Írssegurar a população condições
indispensáveis ao acesso a níveis crescente de progresso e bem estar e especificamente asseguraÍ:

I. a prestação de serviços destinados a propiciar condições de bem estar e de interesse da
população, diretamente ou sob a forma de terceirização ou concessão;

II. o incentivo as atividades econômicas geradoras de trabalho e renda, mediante
investimentos públicos necessárrios à criação de condições de infraestrutura, indutora do maior
aproveitamento das potencialidades econômicas do Município;
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. a manutenção, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, de

programas de educação, em especial a de ensino fundamental e a educação em todos os níveis;

IV. a prestação dos serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica

e financeira da União e do Estado;

V. o desenvolvimento de ações de combate âs causas de pobreza e de fatores de

marginalização promovendo a integralização social da população de baixo poder aquisitivo;

VI. desenvolvimento de programas de saneamento brisico, de construção de unidades

habitacionais e melhoria das condições de moradia da população;

VII. a adoção do planejamento participativo, como método de inte$ação, celeridade e

racionalidade das ações da administração municipal;

VIIL a implantação e manutenção de programas e ações voltadas para o atendimento aos

direitos da criança, do adolescente e do idoso;

[X. a proteção às pessoas portadoras de deficiências ou necessidades especiais;

X. a exploração racional dos recursos naturais do Município, ao menor custo ecológico,

assegurando a proteção do meio ambiente e combate à poluiçâo em qualquer de suas formas,

preservando a flora, a fauna e os recursos hídricos e estimulando a recuperação das rireas

degradadas;

XI. o desenvolvimento de ações que possibilitem o acesso à cultura e a preservação do

patrimônio histórico.

Art. 3.. O Municipio de Jaciara terá por missão administrar com organização, transparência

e eficiência os interesses da comunidade, visando proporcionar bem estar e qualidade de vida para a

população com igualdade e dignidade'

CAPITULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 4o. As atividades do Poder Executivo Municipal, obedecerão aos seguintes princípios

fundamentais :

I. Planejamento;

II. Organização;

III. Coordenação;

IV. Delegação de competência;

RuoJurucê,130]-Centro-78820-000-Jocioro-MT-Fone:(óó134ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro mÍ.govbr - www comoroiocioro ml'govbí



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

. Controle

§1". O Poder Executivo adotará o Planejamento como método e instrumento de integração,

celeridade e racionalização de suas ações.

§2". O objetivo social da organização é melhorar as condições de trabalho, permitindo uma

operacionalização das ações de govemo com o máximo de eficiência e com o mínimo de dispêndio

e risco.

§3.. As atividades da Administração Municipal, assim como a elaboração e execução de

planos e programas de govemo serão objetos de permanente coordenação, em todos os níveis

administrativos, com vistas a um rendimento ótimo.

§4". A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização

administrativa, objetivando assegurar maior rapidez e objetividade aos processos de execução e

decisão, assim como a transferência da responsabilidade executiva dos atos e fatos administrativos'

§5o. O controle compreender4 principalmente:

I. o acompaúamento pelos níveis de chefia e supervisão da execução dos programas,

projetos e atividades e da observância das normas que regulam as atividades municipais;

II. a fiscalização da regularidade da aplicação dos recursos financeiros e da guarda do

patrimônio municiPal.

§6o. Para a coordenação eficaz dos programas, projetos e atividades no âmbito da

Administração Pública Municipal, definidas as prioridades de govemo'

TiTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO

Art. 5o. O poder Executivo Municipal, cuja denominação jurídica se intitula MLNICÍPIO

DE JACIARA, representado pelo Prefeito Municipat, é constituído pelos Órgãos da Administração

Direta e Indireta.

Art. 6.. A Administração Direta compreende os órgãos municipais encarregados da

formulação da política de gestão pública e do ordenamento operacional das atividades da
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unicipal, visando cumprir suas finalidades, bem como a prestação de

assessoramento direto ao Prefeito Municipal no exercicio das funções institucionais.

Art. 7o. A Administração Indireta compreende entidades instituídas em Lei específica para

ampliar a administração direta ou aperfeiçoar sua ação executiva no desempeúo de atividades de

interesse público, de cunho econômico, ambiental, tecnológico ou social.

III. ORGÃOS CONSULTIVOS E DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA:

a) Conselhos Municipais, criados em lei;

b) Núcleo de atividades de interesses Comuns com o Estado e a União.

Art. 9o. São órgãos técnicos vinculados ao nível hierifuquico a que ele se subordina, com as

vinculações da titularidade dos cargos de confiança em comissão ou função gratificada, em relação

aos órgãos da Administração Direta:

Orgão da Administração Direta Cargo do Titular Nivel Hierárquico
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Art. 8o. São órgãos diretamente subordinados ao Prefeito Municipal, das quais suas unidades

e subdivisões encontÍam-se discriminadas no Anexo I desta Lei, que é parte integrante da presente:

I. ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO:

I.GABINETE DO PREFEITO:

I .1 . Procuradoria do MunicíPio;

1.2. Controladoria Intema;

1.3. AssessoriaEspecial Govemamental;

2.Gabinete do Vice-Prefeito.

N. ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. Secretaria MuniciPal de Govemo;

2. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

3. Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo;

4. Secretaria Municipal de In-fraestrutura;

5. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;

6. Secretaria MuniciPal de Saúde;

7. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer;

8. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.



G-aBtffitído Prefeito Prefeito Municipal

Gabinete do Vice-Prefeito Vice-Prefeito Municipal

Procuradoria do Município Procuradores do Municipio I o Escalão

Controladoria Intema 1' Escalão

1o EscalãoAssessoria Especial Assessor Especial

Secretário Municipal I 
o EscalãoSecretarias Municipais

I 
o EscalãoContador Geral MunicipalSecretaria Municipal de Administração

20 EscalãoSecretário Municipal AdjuntoSecretarias Municipais Adj untas

2' EscalãoAssessor Especial AdjuntoGabinete do Prefeito

2" EscalãoPregoeiro MunicipalSecretaria Municipal de Administração

Diretor Clínico GeralSecretaria Municipal de Saúde

3" EscalãoSuperintendenteSecretarias Municipais e Adjuntas

4' EscalãoOuvidor GeralGabinete do Prefeito

Secretarias Municipais e Adjuntas

Ouvidor do SUSSecretaria Municipal de Saúde

5' EscalãoCoordenador IV

6' EscalãoSecretarias Municipais e Adjuntas

6" EscalãoAssessor IIISecretarias Municipais e Adjuntas

Coordenador IISecretarias Municipais e Adjuntas

7o EscalãoAssessor IISecretarias Municipais e Adjuntas

8" EscalãoCoordenador ISecretarias Municipais e Adjuntas

8' EscalãoSecretarias Municipais e Adj untas
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Parágrafo único. Na elaboração do organograma, da nomenclatura dos órgãos e as das

competências específicas de cada órgão, o nível hierarquico de menor escalão estará diretamente

subordinado ao de nível imediatamente superior a ele vinculado, dentro das respectivas pastas.
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Controlador Intemo Municipal

2o Escalão

4o EscalãoDiretor

5o Escalão

Secretarias Municipais e Adjuntas

Coordenador III

7o Escalão

Assessor I

Art. 12. o organograma, a nomenclatura dos órgãos segundo as suas competências

específicas, o nivel hierárquico a que se subordina, bem como as atribuições dos cargos em

comissões e funções gratificadas estão especificadas nos Anexos I e II desta Lei, que integram a

presente.
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Art. 13. A Procuradoria Municipal, Controladoria Municipal, Assessoria Especial

Govemamental e Contabilidade Geral Municipal, estão no mesmo nível hieriirquico das Secretarias

Municipais, equiparando-se os vencimentos do Controlador Intemo, Assessor Especial e Contador

Geral Municipal, aos dos Secretiírios Municipais, quando não efetivos, e com a respectiva função

gratificad4 quando efetivos.

Art. 14. Os Secretários Municipais são ordenadores de despesas,assumindo as respectivas

responsabilidades.

AÍ. 15. As Secretarias são órgãos da administração direta, geridas por Secretiirios

Municipais, estruturadas com a finalidade de, na forma da Lei Orgânica do Município de Jaciara,

assistir e representar o Prefeito Municipal em seu campo de atuação.

Arr. 16. As Secretarias definirão, no seu cÍrmpo de atuação, as diretrizes politicas e os

programas relativos à sua rírea e estabelecerão as diretrizes técnicas para a execução de suas

atividades.

parágrafo único. As Secretarias articular-se-ão, para o atendimento de suas finalidades, com

órgãos e entidades federais, estaduais e de outros Municípios.

Art. 17. O prefeito Municipal regulamentará sobre as substituições dos Secretários em suas

ausências e impedimentos legais, por meio de Portarias e Decreto.

CAPITULO II

DA COMPETÊNCIA DOS ÓNCÁOS

SEÇÀO I

DOS ÓRGÂOS COLEGIADOS

Art. 18. A composição e finalidades dos Conselhos Municipais estão estabelecidas em suas

legislações específicas e seu funcionamento regulado em regimento próprio'

SEÇÁO II

DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
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SUBSEÇÃO I

DAJUNTA DO SERVIÇO MILITÀR

Art. 19. A Junta do Serviço Militar é o órgão representativo da unidade do Govemo Federal

ao qual compete o atendimento aos municipes relativo ao serviço militar.

Parágrafo Único. A Junta do Serviço Militar rege-se por legislação especifica do Govemo

Federal, sob a responsabilidade do Prefeito, que nomeará um servidor, para sua execução e controle.

Art. 20. A Unidade Municipal de Cadastro é o órgão que presta assistência aos contribuintes

do Imposlo Territorial Rural - ITR.

Parágrafo Único. A unidade Municipal de cadastro rege-se por legislação específica do

Govemo Federal, sob a responsabilidade do Prefeito, que nomeará um servidor, para sua execução e

controle.

SEÇÃO III
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

SUBSEÇÁO I

DO GABINETE DO PREFEITO

Art.21. Ao Gabinete do Prefeito compete:

I. assistir ao Chefe do Poder Executivo em suas relações político-administrativas com os

outros Poderes, municipes, órgãos e entidades públicas ou privadas e associações de classe;

II. atender ou fazer atender as pessoas que procuÍam a administração municipal;

III. recepcionar os visitantes;

IV. programar solenidades, expedir convites e anotar todas as providências que se tomaÍem

necessarias ao fiel cumprimento dos programas;

V. organizar conferências e debates;

VI. colaborar nas atividades de relações públicas do município;
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. coordenar as atividades de defesa civil do município;

VIII. coordenar os compromissos oficiais do Prefeito;

IX. orientar as associações e entidades representativas da sociedade;

X. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO GABINETE DO VTCE-PREFEITO

Art. 22. Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:

I. coordenar, supervisionar, controlar e gerenciar as atividades de apoio direto ao Vice-

Prefeito;

II. dar assistência direta e imediata ao Prefeito Municipal na sua Íepresentação institucional

e social e o apoio protocolar nos atos públicos que ele participar;

III. desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por meio de atos próprios,

despachos e ordens verbais;

IV. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO IIl
DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Aí.23. A Procuradoria Municipal compete:

I. representar o Município em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em que o

mesmo seja autoÍ, réu, assistente, oponente ou simplesmente interessado;

II. exercer as frrnções de assessoria técnico-jurídica do Poder Executivo;

m. promover a cobrança da divida ativa municipal;

IV. emitir paÍecer em consultas formuladas pelo Prefeito Municipal, Secreüírios

MunicipaiseAdjuntos;

V. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO IV

DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 24. A Controladoria Intema compete:
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I. organizar, coordenar, orientar, promover e executar ações que levem à adequação do

sistema financeiro e Contábil Municipal, zelando pela normalidade e legalidade de cada ato

praticado pela Unidade de Execução Orçamentríria e pelo SetoÍ de Contabilidade, aditando dados

numéricos e custos operacionais, elaborar de estimativa de impacto orçamentiírio financeiro, na

conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 15 e 16, sempre que se fizer

necessário;

II. executar outras atribuições afins.

SEÇÃO V

DOS ÓRGÂOS DE ADMINISTRÂÇÃo GERAL

SUBSEÇÃO I

SUBSEÇÃO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aí. 26. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, órgão da gestão

administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete:

I - gerenciamento dos recursos humanos do Poder Executivo;

II - gestão dos serviços gerais de comunicação, arquivo, protocolo, limpeza e manutenção;
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Art.25. A Secretaria Municipal de Govemo, órgão da gestão administrativa, além de outras

funções que lhe são próprias, compete:

I. programar e organizar os eventos públicos;

II. coordenar e organizar o cerimonial;

IlL divulgar todos os eventos e ações públicas;

IV. coordenar expedições de documentos, correspondências, convites dentre outÍos do

Gabinete do Prefeito;

V. programar audiências, visitas e reuniões;

VI. intermediar as relações públicas do Gabinete do Prefeito;

VII. coordenar a ouvidoria municipal;

VIII. executar outras atribuições afins.
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ontrole do cadastro geral de fomecedores e prestadores de serviços;

IV- processamento das solicitações dos órgãos municipais dos processos delicitação;

V - organizar e controlar o Setor de Patrimônio Público;

VI- criação de mecanismos de treinamento e aperfeiçoamento dos funcionários públicos do

Municipio, visando sua ascensão funcional, na forma que dispuser a Lei e ouRegulamentos;

VII- controle e acompanhamento da execução orçamentiiria;

VIII - gerenciamento dos fundosmunicipais;

IX- gest2Ío da legislação tribuliLria, fiscal e financeira;

X- lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;

XI - guarda e movimentação de valores;

XII- desembolsos financeiros, na forma da lei;

XIII- elaboração de balancetes, apuração de resultados, balanço anual, com prestação de contas, em

obediência ao sistema de contÍole extemo;

XIV- registros e controles contábeis;

XVI- organizar e rcaliz:u Írs compr.rs de bens e serviços da Prefeitur4 em articulação com as

demais gerências;

XVII- acompaúamento do desempeúo entre receita edespesa;

XVIII - planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentiirias atribuídas à Secretaria em todas

as suas fases;

XIX- controle do endividamento do Município;

XX- expedição de licenças, alvaras, atestados, baixa, habite-se e outros documentos da mesma

natureza;

XXI- cadastro dos contribuintes municipais;

XXII - executar outras atribuições afins.

AÍt. 27. A Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e

Comércio, órgão da gestão administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete:

I - elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento Anual em parceria

as Secretarias, outÍos órgãos de assessoramento e comunidade de formageral;

izaçáo e c
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companhamento de projetos especiais de engenharia, econômicos;

III - articulação com entidades de planejamento das demais esferasgovemamentais;

IV - articulação e controle de convênios, acordos e contratos junto aos setores públicos e privados;

V - acompanhamento e controle da execução de programas, visando prevenir desvios de finalidade;

VI - esrudos de avaliação dos resultados das ações e programas do govemoMunicipal;

VII - planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em todas as

suas fases;

VIII - executar outras atribuições afins.

IX- articular junto a outras esferas govemamentais do Estado e da união, na execução de

suasações;

X- orientar e prestaÍ assistência e pesquisa no setoÍ agropecuiirio, de serviços, de Industria,

Comércio e Turismo no Município, buscando a melhoria de vida para as famílias, através de

programas direcionados ao desenvolvimento de cada setor;

XI- representação do Municipio em exposições, feiras, eventos e outros;

XII- criação e regulamentação da lei de incentivo à instalação de indústrias e comércios;

XIII - criação e regulamentação da lei de criação do Distritolndustrial;

XIV- criação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, Comercial e deserviços;

XV- apoio e orientação ao desenvolvimento de projetos para instalação de novos empreendimentos;

XVI - ações políticas para o fomento do desenvolvimento do emprego e darenda;

XVII- fomento à qualificaçãoprofissional para empresas comerciais eindustriais;

XVIII- manutenção do controle ambiental sobre as Indústrias e comércio instalados noMunicípio;

XIX- planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em todas as

suas fases;

XX - organização de calendrá.Lrios turísticos;

XXI- regulamentação do fundo municipal de turismo;

)O I- apoio e fomento do desenvolvimento do turismo local;

XXIII - orientação à preservação de locais de visitaçãoturística;

XXIV - manutenção do programa de qualificaçãoprofissional na iirea turística junto às esferas de

govemo;

XXV - manutenção do cadastro das empresas operadoras de turismo;

XXVI - organização e desenvolvimento de atividades junto ao Conselho Municipal de Turismo;

XXVII - fomento às agências de turismo, para a divulgação do potencial turístico do Município;

XXVII- representação do Município em exposições, feiras, eventos e outros;
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tras atribuições afins.

suBsEÇÂo ry
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÍ.28. A Secretaria Municipal de Infraestrurura, órgão da gestiio administrativa, além de

outras funções que lhe são próprias, compete:

I. Execução, fiscalização e acompanhamento das obras públicas e prédios públicos;

II - manutenção e execução de serviços mecânicos da frota de máquinas e veículos

pertencentes ao Poder Público Municipal;

III - administração da frota de veículos, máquinas e equipamentos, bem como, manter

controle diario de quilometragem e gastos de combustível das viaturas;

IV - controle do sistema cartográfico do Município;

V - implementação e fiscalização da legislação do solo urbano;

VI - anaíLlise, aprovação, fiscalização e vistoria de projetos de obras e edificações públicas e

particulares;

VII - atendimento e orientação ao público na aprovação e regularização de obras e

edificações;

VIII - abertura e manutenção de vias públicas e de estradas municipais;

IX - controle de ocupação do solo urbano;

X - realização dos serviços de limpeza públic4 coleta e disposição final do lixo;

XI - manutenção de praças, calçadas, jardins, áreas verdes e fundo de vales;

XII - execução de serviços de jardinagem e arboriz.açáo;

XIII - demarcação de ríreas e locais de estacionamento;

XIV - controle da propaganda e publicidade em locais públicos;

XV - administração e controle de feiras e mercados públicos;

XVI - controle da denominação, emplacamento e numeração de logradouros e prédios;

XVII - controle e execução dos serviços de sinalização urbana e iluminação pública;

XVIII - controlar e supervisionar o departamento de água e esgoto - DAE/JAC;

XIX - administração e controle do Fundo Municipal de Habitação;

XX - administração e controle da execução orçamentiíria e financeira;

XXI - gerenciar, fiscalizar e controlar toda a área urbana com relação as atividades de

trânsito;

XXII - gerenciar e normatizar as iíreas de estacionamento rotativo;
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II - desenvolver atividades de aprimoramento do trrânsito;

XXIV - cuidar, zelar e reformar as placas de sinalização;

XXV - administração e manutenção de cemitério e controle dos serviços funerários;

XXVI - planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

)fiVII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art.29. A Secretaria Municipal de Gestão Social, órgão da gestão administrativa, além de

outras funções que lhe são próprias, compete:

I. executar e orientar de assistência social em cumprimento aos requisitos legais e as normas

atinentes ao modelo de gestão e responsabilidade pela formação e gestão da política municipal

extensiva à promoção social em um todo, articulada com as esferas estadual e federal e, ainda, com

um sistema local descentralizado e paÍicipativo, envolvendo as entidades e organizações e a

sociedade civil através de um Conselho;

II. manter um Sistema de Assistência Social organizado, com triagem e cadastramento

atualizado da população atendida e a ser atendida;

III. formular uma Política de Assistência Social;

IV. organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social mediante a execução dos

serviços, programas e projetos elaborados em cada iirea;

V. definir padrões de qualidade e formas de acompaúamento e controle das ações de

assistência e de promoção sociais;

VI. supervisionar, monitorar e avaliar as ações sociais;

VII. executar uma política de qualificação sistemática e continuada de recursos humanos;

VIII. desenvolver políticas adequadas e de qualidade em prol de atendimento e de formação

de cidadania e, ainda, análise sócio-jurídica;

IX. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

X. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇAO VI
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DA SECRETARIA MUNICIpaI »B s^Lúnn

Art.30. A Secretaria Municipal de Saúde, órgão da gestão administrativa, além de outras

funções que lhe são próprias, compete:

I. articular junto a outras esferas govemamentais do Estado e da União, na execução de suas

ações;

II. garantia de serviço ambulatorial médico-hospitalar;

III. garantia de serviço com o médico da família, em parceria com outÍas esferas de

govemos;

IV. dar atendimento odontológico de necessidades básicas;

V. controle epidemiológico e de doenças infecto-contagiosas;

VI. desenvolvimento do controle de higiene e saúde pública nos estabelecimentos

comerciais do Município;

VII. garantir o acesso dos cidadãos Jaciarenses participantes do Programa SUS;

VIIL manter controle da população com vacinação em suas campanhas;

IX. administrar e controlar a execução orçamentiíria e financeira;

X. zelar pelo bom funcionamento e conservação dos veículos necessários para a execução

dos serviços de sua responsabilidade;

XI. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

XII. executar outras atribuições afins.

AÍ. 31. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, órgão da gestão

administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete:

I. planejamento e execução das atividades do ensino fundamental no Município;

II. planejamento e execução das atividades da educação infantil no Municipio;

III. promoção de cursos, reuniões, treinamentos, debates, encontros, seminál.ios e

congressos sobre educação;

IV. promoção de festividades cívicas, certames culturais e artísticos;

V. controle e administração da biblioteca pública;
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VI. promoção de museus, teatros, galeria de aÍe, quadras poli- esportivas e manutenção da

banda municipal;

VII. promoção das manifestações, artísticas, com apoio de recursos e espaços culturais

adequados, por meio de convênios, acordos e contratos com entidades públicas ou privadas;

VIII. pesqúsa de dados culturais e históricos dos diferentes bairros e distrito do Município;

IX. promoção de experiências pedagógicas que diminuam o índice de evasão escolar e

incentivem a Íetenção de alunos;

X. absorção dos valores sócio-econômico e cultural da comunidade nas atividades

pedagógicas;

XI. administrar e controlar da execução orçamentaria e financeira e acompaúar a prestação

de contas de convênios federais e estaduais;

XII. promoção e execução da gestão democrática no ensino fundamental e na educação

infantil do Município;

XIII. garantia da demanda de vagas suficientes ao ensino da pré-escola e fundamental;

XIV. garantia, de acordo com as possibilidades, do transporte coletivo de alunos;

XV. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentáLrias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

XVI. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÁO VIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 12. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, órgão da gesüio

administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete:

I. manutenção do controle e da atualização do cadastro dos produtores rurais;

II. definições politicas de incentivos ao pequeno produtor;

IlL garantia do controle e do escoamento da safra agrícola do Município;

IV. fomecimento de equipamentos para a abertura de novas estradas;

V. manutenção e fomento às feiras e mercados municipais:

VI. manutenção do cadastro das unidades de conservação existente no Município;

VII. execução das políticas publicas de Meio ambiente, com ações de planejamento e

desenvolvimento de programas, de relacionamento com outros órgãos de políticas ambientais, de

fiscalização de atividades poluidoras e de educação ambiental;
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II. desenvolvimento e implantação de políticas e ações municipais objetivando a

preservação do Meio Ambiente; fiscalização das atividades agressivas; elaboração de normas de

procedimento ambiental, obedecida a competência complementar municipal;

IX. planejar, gerenciar e organizar as dotaçôes orçamentiirias atribuídas à Secretaria em

todas as suas fases;

X. executar outras atribuições afins.

SEÇÁO VI

DoS ÓRGÃOS TÉCNICOS

Art. 33. São competências dos Órgãos de Administração geral:

a) Centralizar as atividades administrativas relacionadas com o sistema de pessoal, material,

administração de bens patrimoniais, conespondências, elaboração de atos, preparação de processos

para despacho final, lavratura de contratos, registro e publicação de leis, decretos, portarias,

assentamentos dos atos e fatos relacionados com a vida funcional dos servidores, bem como o

protocolo e arquivo;

b) Criar mecanismos de treinamento e aperfeiçoamento dos funcioniLrios públicos do

municipio, visando sua ascensão funcional, na forma que dispuser a lei ou regulamento;

c) Organizar e controlar o cadastro de fomecedores, os estoques de materiais, encamiúar

processos de aquisiçâo de material pelos procedimentos definidos em lei e realizar o suprimento

para todas as Unidades da Estrutura dos Serviços do poder executivo;

d) Auxiliar o Chefe do Poder executivo Municipal na definição de diretrizes, políticas de

desenvolvimento econômico, social, cientifico e tecnológico operacionalizadas e detalhadas no

Plano Global do município; Acompanhar, supervisionar e avaliar a elaboração e implementação dos

planos setoriais; Articular com entidades de planejamento dos demais níveis de govemo; Promover

e facilitar a integração horizonlal e vertical dentro da Prefeitura Municipal, através da implantação e

avaliação do Plano Global; Promover ou realizar contatos com os Órgãos Extemos Municipais,

Estaduais e Federais e Entidades Privadas; Participar da elaboração do Planejamento Orçamentiirio

além de outras funções que lhe são próprias.

e) Realizar os programas financeiros, a proposta orçamentriria, os controles orçamentiirio e

patrimonial, o processamento contábil da receita e da despesa, a aplicação das leis fiscais e todas as

atividades relativas ao lançamento de tributos e arrecadação das rendas municipais; Fiscalização dos

contribuintes, recebimento, guarda e movimentação de bens e valores;
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Movimentar valores, receber tributos ou outras espécies de receitas que entram nos cofres

públicos e pagar despesas, na forma da Lei;

g) Inscrever contribuintes, fazer lançamentos, notificações da arrecadação e fiscalização dos

tributos devidos ao Município.

Aí. 34. São competências dos Órgãos de Administração Especifica:

a) Organizar sua estrutura funcional, manter em dia seu cadastramento do patrimônio,

conseryar máquinas e equipamentos, manter controle diário de quilometragens das viaturas e

equipamentos (boletins), executar obras de infra-estrutura e serviços públicos nos meios urbanos e

rurais, como: arborização, urbanização, trânsito, transportes coletivos, abastecimento, cemitérios;

Constnrção e conservação de estradas municipais e de prédios e logradouros públicos; executar

atividades de apoio técnico e de serviços auxiliares, tais como: cadastro, senaria, carpintaria,

equipamento de britagem e manilhamento, ferragem e fabricação de artefatos de concreto.

b) Executar as atividades educacionais exercidas pelo Município; manter seu cadastramento,

garantir a demanda de vagas suficientes ao ensino da pré-escola e fundamental, manter bibliotecas,

preservaÍ e desenvolver a difusão da cultura e do desporto, proteger e preservar os documentos,

obras e demais bens de valor histórico, artístico e cultural; garantir, de acordo com as

possibilidades, o transporte coletivo de alunos, zelar e difundir o Brasão, a Bandeira e o hino do

Município.

c) Promover a Saúde, contribuindo para a recuperação, presewação do meio ambiente e

melhoria da qualidade de vida; Realizar através do SUS atendimento ambulatorial, médico-

hospitalar e odontológico na forma que estabelece a Lei 8.080 de 19/09/90; Realizar controle

ambiental em toda sua extensão e a vigilância no setor de higiene pública, com implantação e

fiscalização de política de posturas municipais na área de higiene e saúde pública; controlar as

epidemias e doenças infecto-contagiosas no Município funcionando de forma articulada com outras

esferas govemamentais; zelar pelo bom funcionamento e conservação dos veículos necessários para

execução dos serviços de sua responsabilidade.

d) Promover o desenvolvimento econômico incentivando a implementação de

agroindústrias, de cooperativas de produtores, e associações de comerciantes e industriais,

promovendo juntamente com as entidades estaduais e federais, e órgãos representativos das classes

produtoras, estudos de viabilidade técnica, e econômico-financeira.

AÍ. 35. São competências dos Orgãos Consultivos e de Descentralização Administrativa:
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onselhos Municipais: Colaborar com a Administração Municipal, no processo

CAPITT]LO III
DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AÍ. 36. A Administração Indireta é composta pelo PREVI - JACI - Instituto Municipal de

Previdência Social dos Servidores do Município de Jaciara e por outÍos órgãos que vierem a ser

institúdos em Lei.

TÍTULO m
DAS DIRETRIZES DA GESTÂO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I

DO PLANEJAMENTO

AÍ.37. As ações do Poder Executivo Municipal deverão ser objeto de planejamento, que

compreenderá a elaboração, acompanhamento, integração e avaliação dos seguintes instrumentos:

I. Plano Plurianual;

II. Lei de Diretrizes Orçamentifu:ias;

III. Lei Orçamenuf ia Anual;

IV. Plano Diretor do Municipio;

§lo. As ações de planejamento serão executadas pelas Secretarias dentro de sua esfera de

competênci4 observadas as diretrizes técnicas.

§2". Para a elaboração dos orçamentos anuais serão devidamente consideradas as demandas

da comunidade, expressas nas audiências públicas.

AÍt. 38. O planejamento implicará no estabelecimento de prioridades, na análise da

viabilidade técnico-administrativa dos planos, programas e projetos, acompanhamento e avaliação

Dos C
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decisório.

b) Do Núcleo de Atividades de Interesse Comum com o Estado e a União: Realizar as

atividades de peculiar interesse do Município, de competência do Estado e ou da União, em virtude

de Legislação Estadual ou Federal, por delegação ou em regime de convênios, com subordinação ao

Prefeito Municipal.
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de execução
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instrumentos acima mencionados.

Art. 39. Constará dos planos e programas govemamentais a especificação dos órgãos ou

entidades responsáveis pela sua execução.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO

AÍ.41. Os órgãos e entidades com atividades e ações na mesma área geográfica deverão

atuar de forma aÍiculada e coordenada, com o objetivo de assegurar e otimizar a programação e

execução integrada dos serviços municipais.

Art.42. As ações, os planos e projetos do Poder Executivo Municipal serão articulados e

coordenados visando à otimização dos recursos disponíveis, sem prejuízo da posição hierarquica,

dos vínculos de subordinação e controle e das relações de orientação técnica, considerando-se entre

si articulados todos os órgãos do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de racionalizar

esforços e evitar a duplicidade de atividades.

CAPITULO III
DO CONTROLE

Art. 43. O controle das atividades da Administração Pública Municipal teÉ como objetivo

acompaúar a execução dos programas de trabalho e do orçamento, avaliar a sua legalidade e

conformidade com o Direito, aferir os resultados alcançados e verificar se os contratos e convênios

foram fielmente adimplidos.

Aí.44. O controle das atividades da Administração Municipal deverá estar estruturado em

sistemas informatizados que possibilitem:
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e a verificação dos ajustes necessários à realização das metas previstas nos

Art.40. As atividades da mesma natureza, comuns a diversos órgãos ou entidades da

Administração Pública Municipal, serão agrupadas funcionalmente e submetidas à mesma

coordenação central, a cargo das Secretarias Municipais de Gestão e Controle e de Finanças.
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I. apoiar a realização dos processos intemos da administração;

II. aumentar a eficiência da máquina administrativa;

III. aumentar a velocidade de introdução de métodos modemos de gestão;

IV. disponibilizar informações relevantes de forma rápida e pró-ativa;

V. permitir e fomentff o controle público sobre as despesas públicas.

AÍ. 46. O controle extemo do Poder Executivo, compreendendo a administração direta e

indireta, será exercido, entre outros, pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 47. O controle intemo do Poder Executivo é exercido pela Controladoria Municipal.

AÍ. 48. Compete à Secretarias, dentro da esfera de competência de cada uma delas,

controlar a execução dos programas de trabalho, assim como observar as norÍnas que regem a

atividade específica de cada órgão ou entidade subordinada ou vinculada da administração direta ou

indiretq ressalvadas as competências dos órgãos institucionais de controle, especialmente a

Procuradoria do Município, Assessoria Jurídica do Municipio, Controladoria do Município e

Comissão Permanente de Licitação.

Art. 49. A Administração Pública propiciará o acesso à informação sobre os seus atos e

ações através de meio eletrônico, especialmente sobre os gastos, receitas e indicadores de

desempeúo.

Parágrafo Único. A providência prevista no caput do presente artigo não ilide o direito

líquido e certo de qualquer cidadão ter acesso a documentos públicos, ressalvadas as hipóteses de

impedimentos legais.

TÍTULO Iv
DA DESCENTRALIZAÇÂO

CAPÍTULO I
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AÍ. 45. Os órgãos e entidades da Administração Municipal submetem-se ao controle

extemo e intemo, na forma da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Mato Grosso, da

Lei Orgânica do Município de Jaciara e demais diplomas aplicáveis.
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DA AUTONOMIA

Art. 50. O Poder Executivo Municipal poderá aribuir autonomia relativa a órgãos ou

entidades para a execução de obras, atividades ou serviços, desde que definidos os mecanismos de

execução e controle regulamentados por decretos, atendida a legislação vigente e os princípios

fixados na presente Lei.

CAPÍTULO II
DA DELEGAÇÃO OT COUPETÊNCIA

Art. 51. Visando descentralizar as atividades da administração municipal, o Prefeito poderá

delegar competência aos Secreüários Municipais, para proferir despachos decisórios, sendo

indelegáveis as seguintes atribuições:

I. iniciativa, sanção, promulgação e veto de leis;

II. convocação extraordinriria da Câmara Municipal;

III. admissão, contratação, demissão e dispensa de servidores a qualquer titulo e qualquer

que seja a categoria, bem como rescisão e revisão de seus contratos;

IV. criação, alteração e extinção dos órgãos que compõem a estrutura administrativa da

Prefeitura;

V. abeÍura de créditos adicionais;

VL aprovação de parcelamento do solo e de suas vistorias;

VII. concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade publica;

VIII. permissão para prestação de serviços públicos ou de utilidade publica, a titulo

precários;

IX. permissão para utilização de bens municipais;

X. alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio municipal;

XI. expedição de decretos;

XII. decretagão de desapropriação e instituição de servidões administrativas;

XIII. celebração de convênios;

XIV. determinação de abertura de sindicância e instauração de processo administrativo de

qualquer natureza;

XV. aquisição de bens imóveis poÍ compra ou permuta.
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TITULO V

DA ADEeUAÇÃo oRcaxrzacroNAl

Art. 52. Os órgãos municipais que compõem a estrutura administrativa de que trata esta Lei,

funcionarão perfeitamente aÍiculados entre si. em regime de mútua colaboração.

fut. 53. O Mmicípio de Jaciara consignará anualmente, recursos orçamentiírios, destinados

ao treinamento de seus servidores, na busca permanente da melhoria dos serviços colocados à

disposição dos munícipes.

tut. 54. O Poder Executivo Municipal deverá ajustar o Plano Plurianual (PPA), Lei

Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2.018,

adequando-o às alterações introduzidas por esta lei, até o limite do saldo das dotações

orçamentárias.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes no Plano Plurianual de

Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentrírias e na Lei Orçamentaria, mediante remanejamento

para atendimento a estrutura administrativa instituída pela presente lei até o limite das dotações

orçamentíífias apurados nas unidades extintas, transformadas ou incorporadas para implementação

das disposições desta Lei.

Art. 56. Serão transferidos para as Secretarias estabelecidas por esta Lei os bens

patrimoniais, móveis, direitos, obrigações, equipamentos, instalações, projetos, cargos, documentos

e serviços pertinentes a cada uma delas.

TÍTULO vI
DAS DrSpOSrÇÔnS CrRars E TRANSTTÓRrAS

Art. 57. A remuneração mensal básica dos cargos comissionados e funções de confiança,

bem como a quantidade de órgãos previstos nesta Lei serão os constantes nos anexos I e II, que

integram a presente.
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Parágrafo Unico. O provimento de cargos será gradativo, de acordo com o processo de

implantação da nova estrutura administrativa e de gradual extinção de cargos, autorizando-se a

utilização da antiga estrutura aÍé a realizaçáo dos ajustes no Plano Plurianual de Investimentos, na

Lei de Diretrizes Orçamentarias e na Lei Orçamentiiria, mediante remanejamento para atendimento

da estrutura administrativa instituída pela presente lei, que deve ser realizado até o final do presente

exercicio.

Art. 58. São criados os Cargos em Comissão, com seus respectivos quantitativos e padrões,

de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, destinados ao atendimento de encargos de

Direção, Chefia e Assessoramento, os quais poderão ser providos facultativamente sob a forma de

funções gratificadas, de conformidade com o disposto nos anexos I e II desta Lei e no Estatuto dos

Servidores Públicos.

Parágrafo Único. Os cargos comissionados serão providos obrigatoriamente por,no

minimo,2O% (vinte por cento) de servidores efetivos do quadro de carreira.

Art. 59. Os cargos de Controlador Intemo Municipal, Contador Geral Municipal e Pregoeiro

Municipal, cuja designação da Função de Confiança caberá ao Chefe de Poder Executivo

Municipal, serão ocupados exclusivamente por servidores efetivos, preferencialmente do cargo de

analista de controle intemo, contador bacharel em ciências contábeis e bacharel em direito,

contábeis ou administração, respectivírmente.

Art. 60. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a solução de conflitos

positivos ou negativos entre órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal Direta ou

Indireta.

Art. 61. Ficam extintos todos os cargos comissionados e funções de confiança não previstas

nos anexos I e II desta lei, observada a transição de utilização da antiga estrutura para

implementação da nova estrutura e ajustes nas leis orçamentarias, em observância ao artigo 57,

parágrafo único, desta Lei.

Parágrafo Único. O processo de extinção de cargos terá estrita correlação com as

providências de implantação do novo modelo de gestão em cada área funcional.
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62. Ficam mantidos todos Fundos Municipais com as respectivas atribuições e

vinculações legais, constituídos en.r lei.

Art. 63. As despesas com a execução desta Lei conerão à conta de dotações orçamentiíLrias

próprias consignadas no oÍçamento vigente, suplementadas se necessiirias - 31901 I - Vencimentos

e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, a serem readequadas para os próximos exercícios.

Art. 64. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário, em especial a Lei Municipal n. 1.509i2013.

Sala das Comissôes 23 de Novembro de 2017.

VA ILV VEIRAE
VEREADOR
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ANEXO I

cARGos coMrssroNAnos r ruNçÕES GRATTFTCADAS

DrscRrMrNAÇÃo »os cARGos, rouçors e arnrnurçôrs

Cargo Comissionado/T'unção Gratifi cada Quantidade

l. Controlador Intemo Municipal Subsídio equiparado do Secretiírio

Municipal/Lei Específica FG 08

I

2. Assessor Especial Govemamental Subsidio equiparado do Secretário

Municipal/Lei Específica - FG 08

3

3. Secretário Municipal Lei Específica 8

I

5. Secretário Municipal Adjunto CCOT_FG07 4

FG 07 I

7. Diretor Clínico (ieral CCOT_FG07 I

8. Superintendente CC06_FG06 ll
9. Ouvidor Geral CC05_FG05 I

10. Diretor CC05_FG05 2t

I 1. Ouvidor do SUS CC04_FG04 1

12. Coordenador [V CC04-FG04 7

13. Coordenador III CC03-FG03 36

14. Assessor lll CC03_FG03 l0

15. Coordenador Il CC02_FG02 l1

16. Assessor II CC02_FG02 I
17. Coordenador I CCOl_FG01 2

I 8. Assessor I CCOI_FG01 7

TOTAL 136

CARGO PADRÁO ATRIBUIÇÃO - arts. 2l a24

l. Assessor Especial - Secretário Chefe Equiparado

SecretárioFG08
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E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbÍ - www.comorojocioÍo.mt.govbr

1. GABINETE DO PREFEITO

Padrão

4. Contador Geral Municipal Subsidio equiparado do Secretário

Municipal/Lei Específica - FG 08

6. Pregoeiro Municipal

Qrganizzr a interaçâo das secretarias junto aos

demais secretários. Porta voz do prefeito

intemamente. Atendimento ao público para filtrar
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2. SECRETARIA MLTNICIPAL DE GOVERNO

-êÉ- as demandas ou despachar para as secretarias

correspondentes.

2. Ouvidor Ceral CCO5.FGO5 Ouvidor geral, atendimento ao munÍcipe, denúnci4

atendimenlo à exigências do Tribunal de contas,

dentre outros,

3. Assessor ul - Relações Públicas Assessorar e organizar agenda, triar demandas e

recepcionar visitantes do Gabinete em agendas e

eventos.

4. Assessor I Relações Organizacionais Assessorar o prefeito junto à interlocução

organizacional, reuniões semanais, planos de ação,

dentre outros.

5. Assessor II[- Solenidades Municipais Programar solenidades, expedir convites e anotar

todas as proyidências que se tomarem necessárias

ao fiel cumprimento dos programas.

6. Assessor IIÍ- Motorista Oficial CCO3-FGO3

7. Procurador Jurídico Lei Procurador em assuntos jurídicos, Advogado

inscrito na OAB, efetivo.

Especial- Relaçôes8. Assessor

Govemamentais

Conduçâo e elaboração de projetos estratégicos de

interesse municipal. Relacionamento institucional

com Secretarias, de Estado, Assembléia

Legislativa, Câmara Federal,Ministérios, Senado e

Setor PriYado como um todo

9.Assessor Esp€cial- Aplicação Municipal l-ei Acompanhamento e apresentação de relatórios do

desempeúo da execução dos projetos municipais

constantemente.

Lei Conforme Lei Específica.

CARGO PADRAO ATRIBUIÇÃO- ATt. ã
l. Secretário Municipal de Coverno Lei Específica Relações Políticas em geral, Câmara Municipal,

Assembléia Legislativa, Câmara Federal e Senado

Federal.

2. Diretor do PROCON CCO5.FGO5 Sistema do PROCON. Conforme lei especifica

3. Coordenador ll Junta Militar CCO2-FG02 Coordenar departamento da Junta Militar.

4. Assessor [- Interlocuçâo com Legislativo CCOI.FGOI Assessorar o secreúrio em requerimentos,

indicações e oficios junto à Câmara Municipal.

5.Secretário Adjunto de Comunicação, Eventos

e Cerimonial

CCO6.FGO6 Chefe da Seadcom, jornalismo, informações

públicas, divulgação, eventos municipais dentre

ouüos.
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CCO3.FGO3

CCOI-FGOI

CCO3-FGO3

Motorista do Prefeito.

Lei

l0.ConÍolador lnterno
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3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E FINANÇAS

6tóÚüeíador tll- Eventos Municipais Liderar o planejamento, execução e pós execução,

operacional dos eventos municipais.

T.Diretor- Jomalismo CCO5-FGO5 Coordenar sob orientação do Secretário Adjunto, as

informações, produções, diwlgaçôes, dentre

outros, da equipe de imprensa.

CCO3.FGO3 Site da prefeitura

9.Assessor II I- lmprensa CCO3-FGO3 Repórter

l0.Assessor III- Midias Sociais CCOS-FGO3 Redes e midias sociais

I l.Coordenador III- Produções Audiovisuais CCO3.FGO3 Coordenador na produção de VT's, Videos

Institucionais, dentre outros.

l2.Assessor II- Material Impresso cc02-FG02 Assessorcmenlo em aÍes, logomarcas, dentre

outros.

I 3.Coordenador II- Cerimonial CCO3-FGO3 Coordenar eventos coorporativos, locução e

apresentação institucional.

CARGO PADRÃO ATRIBUIÇÀO - Art. 26

Lei Especifica Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresenta.

2. Assessor I Relaçôes Públicas do Secretário CCO I -FGO I

3. Pregoeiro Municipal CCO7.FGO7 Responsáyel pelas Licitações e Contratos

4. Diretor- Processos Licitatórios CCO5.FGO5 Dirige os processos, sob supervisâo do pregoeiro.

Atende visitas técnicas, relaciona-se com o

Tribunal de Conlas, dentre outÍos.

5. Assessor III- Contratos Municipais CCO3-FGO3

6. Superintendente- Tecnologia da Informação cc06-FG06 Chefia da Equipe de Tl, manutenção de Redes,

Softwares, Hardware, Site, etc.

7. Superintendente- Fazenda Municipal CCO6-FGO6 Chefia da equipe de fiscalizaçâo tributária

municipal, repasses de ICMS, dentre outros.

8. Diretor- Recursos Humanos cc05-Fc05 Diretor- Recursos Humanos

9. Coordenador I- Cestâo de Pessoas Coordenação da equipe de Gestão de Pessoas,

folha de pagamento, beneffcios, guarda de

documentos, dentre outros,

CCO6-FGO6 Responsável pela execução orçaÍnentária,

orçamento, empenho e liquidação.
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CCO3-FGO3

8.Assessor II I- Imprensa

l. Secreúrio Municipal de Administração,

Fazenda, Planejamento e Finanças

Assessorar e organizar agenda, triar demandas e

recepcionar fomecedores, credores, contribuintes,

etc.

Assessora na elaboração de contratos e aditivos.

CCOI-FGOI

10. Superintendente- Execuçâo e Aquisição
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4. SECRETARIA MUNICIpAL DE PLANEJAMENTo, DESENVOLvIMENTo ecoNôutco
E TURISMO

lT. ffi rlntendente- ExecuÇão Orçam€ntárit CCO6-FGO6 Realizar atendimento à Secretaria de

Adminisração e Finanças, contabilidade,

Íibutação, tesouraria e fornecedores verificar os

limites e condições para realizzçáo de empenhos e

liquidação, zelar pelo patrimônio sob sua

responsabilidade e pela segurança individual e

coletiva, quanto da execução dos serviços.

12. Coordenador III- Patrimônio Municipal CCO3-FGO3 Coordenar o patrimônio municipal, contolando

novas aquisições, deteriorações, sistema frotas,

dentre outros.

I3. Assessor III- Empenho CCO3-FGO3 Assessorar processo de execução orçamentária para

os pagamentos.

I 4, Diretor- Finanças (Tesoureiro) CCO5-FGO5 Realizâr pagamentos, acompanhamentos de contas

e outras demandas Íinanceiras.

15. Diretor- Planos de ações municipais CCO5-FGO5 Liderar planos de ações municipais relacionando-se

com as demais secretarias, com enfoque na

economia, contenção e incremento de receita.

16. Contador Münicipal Lei Conforme lei especÍfica

CARGO PADRÂO ATRIBUIÇÃO AN.27

l. Secretário Municipal de Planejamento

Urbano, Desenvolvimento Econômico e

Turismo

Lei EspecÍfica Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresenta.

2. Superintendente- Engenharia Civil Responsável pelo acompanhamentos de obras,

próprias e convênios e chefia de departamento.

3. Coordenador III- Projetos e Estudos

Técnicos

CCO3-FGO3 Coordenador de equipe técnica na elaboração de

projetos. Interlocução com AMM na elaboração de

projetos em paÍceria.

4. Diretor- Ceorreferenciamento e Mapas CCO5-FCO5 Dirigir o programa de remapeamento da cidade,

estudos territoriais. planta genérica e outros

assuntos de caráter territorial.

5. Coordenador II- Fiscalizaçâo de Projetos cc02-Fc02 Coordenar equipe de fiscalização da construção

civil municipal em referencia aos projetos para

emissâo de alvarás.

6. Assessor It- Projetos 3D CCO2-FGO2 Assessorar equipe de projetos em projetos 3D.
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Ttmfe;ãdor II I- Convênios Estaduais Lei Manutenção de projetos, relacionamento

institucional com a caixa econômica federal e

outros bancos.

8.Coordenador III- Prestação de Contas de

Convênios Federais e Estaduais

Lei Responsável pela prestação de Contas de

Convênios Estaduais.

9.Coordenador III- Convênios Federais CCO3-FGO3 Manutenção de projetos, Íelacionamento

institucional com a caixa econômica federal e

outros bancos.

l0.Assessor II- Estatisticas e Dados CCO2.FCO2 Assessorar equipe em avaliação de dados para

elaboração de estratégias em fomento ao

desenvolvimento econômico.

I l.Assessor tt- CAE Centro de Atendimento

Empresarial

CCO2.FG02 Assessorar junto ao programa de Atendimento

Empresarial. Apresentação de liúas de

financiamenio, programas do SEBRAE, dentre

outros.

I 2.Diretor- Desenvolvimento Turistico CCO5-FGO5 Dirigir a equipe de Turismo através da elaboração

de calendário turístico, paíicipação e promoção de

eventos, dentre outros.

l3.Assessor I

Divulgaçâo

Atividades TuÍísticas e cco t-Fco r Assessorar o diretor na di!'ulgaçâo tudstica,

relacionamento com outras cidades turisticas, com

o trade turístico municipal, formação de parcerias,

promoçôes, dentre outros.

CARGO PADRAO ATRIBUIÇÀO ATt.28

l. Secretário Municipal de [nfraestrutura Lei Específica Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresenta.

2. Diretor- PÍestação de Contas CCO5-FGO5 Direção adminisnativa e financeira da pasta.

Requisita, informa e justifica à administração

municipal eventuais demandas.

3.Assessor [- Relações Públicas do SecÍetário CCOI.FGOI Atendimento a demandas de infia estrutura,

munícipes, produtores ruÍais, agendamento de

reuniões FETHAB, dentre outros.

4.Secretário Adjunto de Obras e Urbanismo CCO6-FGO6 Responsável, abaixo do secretário da pasta, pelos

setores de Infra EsÍutura, Urbanismo, Manutenção

de Prédios Públicos e Rodoviária.

CCO3.FGO3 Coordenador de equipe paÍa manutençâo de prédios

públicos.

6.Superintendente - Serviços Urbanos CCO6.FGO6 Serviços de limpeza, coleta de lixo, urbanismo,

Ruo Jurucê, 130,l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - wwwcomorojocioro,ml,govbr

5. SECRETARIA MLINICIPAL DE INFRÁESTRUTURA E URBANISMO

5.Coordenador III- Manutenção e Prédios

Públicos
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6. SECRETARIA ML]NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

ã- iluminação púbtica, dentre outros

T.Coordenador III- Of icina Municipal CCO3-FCO3 Responsável pela manutenção da fiota municipal

8.Coordenador III- Cemiterio Municipal CCO3-FGO3 Responsável pelo Cemiterio Municipal.

g.Superintendente- DAE (Departâmento de

Água e Esgoto)

CCO6-FGO6 Dirigir o sistema de abastecimento de água e

esgoto.

l0.Coordenador I- Equipe de Atendimento CCO I.FGO I Coordenar o atendimento ao público.

I l.Coordenador Ill- Trânsito CCO3-FGO3 Coordenar equipe de transito

I 2.Diretor- Obras Rurais CC5.FGO5 Chefiar as obras rurais, estradas, pontes, dentre

outros.

13. Coordenador III- Praça JK CCO3-FGO3 Responsável pela Praça.

14. Coordenador III- Equipe manutenção DAE CCO3-FGO3

CARGO PADRÀO ATRIBUIÇÃO - Art. 29

l. Secretário Municipal de Assistência Social e

Cidadania

Lei Específica Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresenta.

2. Secretária Adjunta- Execução e Prestação de

Contas

CCO6-FGO6 Responsável administrativo e financeiro da pasla.

Requisita, informa e justifica à administraçâo

municipal eventuais demandas.

3.Diretor- Programas Habitacionais CCO5-FGO5 Dirigir a execução dos convênios habitacionais,

relacionando-se com a Secretaria de Assistência

Social e Caixa Econômica, fomecendo relatórios,

acompanhamentos e subsidiando o secretário nas

tomadas de decisões.

4.Coordenador IV- Assistência Social cc05-Fc05 Coordenar junto ao secretário as atividades da

pasta.

5.Coordenador tll- Coziúa Social CCO3-FGO3 Responsável pela cozinha da pasta, já que oferece

refeições em diversos eventos.

6.Coordenador I[- Conselhos CC02-FGO2 Coordenar os conselhos municipais de forma

consolidada em atendimento as sugestões do

tribunal de contas.

T.Assessor II- Manutenção em eventos CC02-FGO2 Coordenar montâgem de estruturas em eventos da

pasta.

S.Coordenador III- Monitordmento, PÍojetos e

Sistemas

CCO3-FGO3 Coordenar equipe que opera sistemas relacionados

a pasta.

9.Diretor- Proteção Social Básica e Especial Dirige os programas sociais Bolsa Familia, CAD
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Responsável por equipe de manutençâo.

cc05-Fc05



úmico, CRAS, CREAS, Lar, Conviver e SINE

l0.Coordenador I - Bolsa Família CCO3-FGO3 Coordenar o programa Bolsa FamÍlia.

I l.CooÍdenador III- CAD único CCO3.FGO3 Coordenar o CAD único

I 2.Coordenador II- Beneficios CC02-FGO2 Coordenar os beneficios sociais.

l4.Coordenador IV- Cras II CC04-FGO4 Coordenar o CRAS II do município.

l5.Coordenador IV- Creas CC04.FCO4

l6.Coordenador IV- Lar CCO4-FGO4 Coordenar o Lar.

lT.Coordenador I Il- Conviver CCO3-FGO3

l S.Coordenador Ul- Sine CCO3.FGO3 Coordenar o SINE.

l9.Assessor I[- Gestão do Trabalho CCO2-FG02 Assessorar em programas de gestão do trabalho.
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7. SECRETARIA MI,INICIPAL DE SAUDE

CARGO PADRÀO ATRIBUIÇÃO - Art. 30

l. Secretário Municipal de Saúde Lei Especifica Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresenta.

2. Ouvidor do SUS CC04-FCO4 Ouvidor de munícipes e usuários do HMJ

3.Superintendente- Execução e Prestação de

Contas

CCO6-FGO6 Responsável administrativo e financeiro da pasta.

Requisita, informa e justifica à administração

municipal eventuais demandas.

4.Diretor- Farmácia Municipal CCO5.FGO5 Diretor da farmácia do município. Controle de

estoques e distribuição de medicamentos

5.Coordenador lll. Central de Regulação CCO3-FGO3 Responsável em coordenar vagas disponÍveis para

consultas, exames, intemações e demais

procedimentos.

6.Assessor II- Processamento de Dados

Estatísticos

CC02-FGO2 Conhole estatlstico para planejamento estratégico

de atendimentos (relaçâo oferta x demanda), dentre

outros.

T.Diretor Clínico do Hospital CCOT-FGO7

8.Coordenador III- Enfermagem CCO3-FGO3 Coordenar equipe de técnicos e enfermeiros

9.Superintendente- Administraçãô do Hospital CCO6.FGO6 Responsável administrativo e financeiro do

hospital. Requisita, informa e justifica à

administraçâo municipal eventuais demandas.

l0.Assessor II- Gestão Hospitalar CC02-FCO2 Assessorar superintendente na gesülo hospitalar,

organizacional, dentre outros.

I l.Assessor II- Faturamento e Estatísticas CCO2-FGO2 Assessorar superintendente no controle financeiro e

operacional.

l2.Diretor- Atenção em Saúde CCO5-FCO5 Coordenar as atividades dos PSF's.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - JocioÍo-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moili contoto@comoroiocioío.mt.govbr - www.comorojocioro.mt.govbr

l3.Coordenador IV- Cras I CCO3-FGO3 Coordenar o CRAS I do município.

Coordenar o CREAS.

Coordenar o programa Conviver.

Dirigir a parte clínica do HMJ.



I J.CÜtFdánador III- Saúde Bucal CCO3-FGO3 Coordenar saúde bucal.

I 4.Coordenador I[[- Vigilância Sanitária CCO3-FGO3 Coordenar Vigilância Sanitária.

l5.Coordenador III- Vigilância Ambiental CCO3.FGO3 Coordenar equipe de Vig. Ambiental

l6.Coordenador

Epidemiolôgica

II I- Vigilância CCO3-FCO3

lT.Diretor- Média e Alta Complexidade cc05-FG05 Dirigir Média e Alta Complexidade

CCO3.FGO3 Coordenar equipe de Vig. Ambiental

I 9.Coordenador II- Fisioterapia CCO2-FGO2

20.Coordenador II- CAPS CCO2-FGO2

2l ,Coordenador II- SAMU cc02-Fc02 Coordenar o SAMU.

22.Coordenador [I- Banco de Sangue cc02-FG02 Coordenar o Banco de Sangue,

23.Coordenador II- Farmácia Municipal cc02-Fc02 Coordenar farmácia e programas correlato.

Demandar ao comprast gerir estoques e

distribuição, dentre outros.

24.Coordenador III- Organização e transporte

de pacientes

CCO3-FGO3 Distrito de Celma.

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

8. SECRETARIA ML'NICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CARGO PADRÃO ATRIBUIÇÃO - Ar1. X
l. Secretário Municipal de Educação, Cultura,

Esporte e Lazer

Lei Especifica Chefiar atribuições da pasta, conforme a presente

lei apresenta.

2. Superintendente de PolÍticas Públicas

Municipais

CCO6-FGO6

3. Diretor- Administrativo cc05-Fc05 Responsável administrativo e financeiro da pasta.

Requisita, informa e justifica à administração

municipal eventuais demandas.

4. Diretor- Financeiro CCO5-FGO5 Responsável financeiro da pasta. Requisita, informa

e justifica à Administração Municipal eventuais

demandas.

5.Assessor III- Relações Públicas da

Secretiíria

CCO3-FGO3 Assessoramento no atendimento e organiz:ção de

demandas de munícipes, como assessora do

secretário.

ó.Coordenador III- TranspoÍe Escolar CCO3-FGO3 Coordenar frota, Íota, consumo de combustível,

pessoal (motoristas), dentre outros.

7. Coordenador III

Municipal

Cozinha Unica cc03-FG03 Coordenar produção de alimentos para atendimento

da Merenda Escolar.

:4,,

| 8.Coordenador III- Média Complexidade

Coordenar departamento de Fisioterapia.

Coordenar atividades do CAPS.

Administrar a politica educacional do ensino

municipal garantindo a formação de qualidade em

todos os nÍveis e etapas de ensino, atendendo às

especificidades das modalidades de ensino e a

implantação dos projetos educacionais.

Ruo Jurucê, 130.| - Centro - 78820-000 - Jocioro-lvlT - Fone: [óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbÍ - www.comorojocioro.mt.govbr
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9. SECRETARIA MTINICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Etffifeíador tl- Padaria cc02-FG02 Coordenar produçâo de pães para atendimento à

merenda escolar.

Assessor I - Almoxarife da Cozinha UnicaI
Municipal

Controlar a entrada e saída de produtos no

almoxarifado da cozinha única municipal, obtendo

sempre o controle do estoque.

10. Diretor de Programas e Projetos Coordenar equipe que opera sistemas relacionados

a pasta

I l. DiretoÍ de Formação Continuada Dirigir a Formação Continuada na Rede Municipal

de Ensino de JaciaÍa./MT

12. Secretaria Adjunta de Cultura CCO6.FGO6 Realizar as atividades culturais do município

l3.Coordenador I II-

Tecnológico Municipal)

NTM (I.lúcleo cc03-Fc03 Coordenar atividades do NTM.

14. Coordenador Ill - Teatro CCO3-FGO3 Coordenar a Companhia de Teatro

CCO3-FGO3 Coordenar a Equipe de Dança

16. Coordenador II[ - Canto/Coral CCO3.FGO3 Coordenar a Equipe de Canto/Coral

17. Coordenador IV - Biblioteca Pública

Municipal

CCO4-FG04 Coordenar a Equipe da Biblioteca Pública

Municipal

18. Coordenador IV - Centro de Eventos CCO4/FC04

l9.Diretor- Esportes CCO5-FGO5 Dirigir as atividades esportivas do municipio

20.Coordenador I- Programas de Esportivos CCO3-FGO3 Escolinhas, treinamentos e outras atividades de

desporto e lazer.

PADRÂO ATRIBUIÇ O - Art. 32

l. Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

Lei Específica Chefiar atribuições da past4 conforme a presente

lei apresenta.

2. Assessor I- Relações Públicas do Secretário CCOI-FGOl Assessoramento no atendimento e organiz:ção de

demandas de munícipes, em especial ao pequeno

produtor, como assessora do secretário.

3.Superintendente- Meio Ambiente CCO6-FGO6

4.Coordenador II[- Licenciamento Ambiental CCO3-FGO3 Coordenar as atividades de licenciamento

ambiental.

5.Coordenador lll- Agricultura Familiar CCO3-FGO3 Coordenar as atividades da agricultura familiar

6.Diretor- Setor Pecuário e SIM CCO5.FGO5 Dirigir o departamento do setor pecufuio e SIM

T.Assessor III- Estatísticas e dados Assessorar na coleta de dados produtivos, articular

junto a Embrapa, Empaer, Ampa, Aprosoja, dentre

outros, a coleta de dados e informações de

produção e de mercado.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
oÀ,

CCOI-FGO I

CCO5-FGO5

CCO5-FGO5

15. Coordenador III - Dança

Responsável pelo Centro de Eyentos

CARGO

Responsável pela equipee atividadesde meio

ambiente.

cc03-Fc03
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ANEXO II

CARGO COMISSIONADO VALOR FUNÇÀO GRATIFICADA VALOR

CC OI R$ 1.457,43 FG OI R$ 582,97

R$ 1.919,66 FG 02

CC 03 R$ 2.917,38 FG 03 R$ 1.166,95

CC 04 R$ 3.378,3s FG 04 R$ 1.3s1,34

CC 05 R$ 4.230.83 FG 05 R$ 1.692,33

CC 06 RS 6.3 14,68 FG 06 R$ 2.525,87

CC 07 R$ 7.577.61 FG 07 R$ 3.031,04

SecretaiLrio s Municipais e

Equiparados/Lei Específica

Rs 8.983,74 FG 08 R$ 3.s93,50
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ESTADO DE MATO GROSSO

VENCIMENTOS DOS CARGOS COMTSSTONADOS E FUNÇÔES GRATIFICADAS

CC 02 R$ 767,86


