
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ (MA)  

CNN:  06.054.266/0001-01 

LEI N° 28512020, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020. 

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJAPIO (MA), no uso de suas atribuições 
legais, e, considerando a necessidade de consolidação da Administração Municipal. 
adequando a nova política austeridade, faz saber a  Camara  Municipal. para sua apreciação 
votação o presente Projeto de Lei 

CAPITULO I 

DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO 

Seção I 

Da Estrutura  

Art.  1° - O Poder Executivo e exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos 
Secretários, Secretários Adjuntos, Gabinete do Prefeito. pela Procuradoria Juridica do 
Municipio e pelo Controle Interno os quais exercem as atribuições e competências nos termos 
ca Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do Município, das Leis e Regulamentos. 

Parágrafo  Ono  — Os Secretários Municipais exercem a função  administrative  
e financeira, respondendo, portanto, pelas ações da Secretaria  

Art.  20  - A Prefeitura adotara o planejamento como instrumento de ação para 
o desenvolvimento fisico. territorial. econômico. social e cultural, bem como para aplicação de 
recursos humanos,  materials  e financeiros.  

Art  3° - A Prefeitura Municipal utilizará todos os recursos colocados 
disposição por entidades púbicas e privados, nacionais e estrangeiros. ou consorciar-se com 
outras entidades e empresas, para a solução de problemas comuns e o melhor aproveitamento 
dos recursos financeiros e técnicos, atraves de contratos especificos ou convénios.  

Art.  4° - A Prefeitura integrara a comunidade na vide Politica  Administrative  do 
municipio, através de órgãos coletivos compostos de servidores municipais, representantes de 
outras esferas de governos e municípios com atuação na coletividade, ou com conhecimentos 
especificos de problemas locais. 
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Art.  50  - A Prefeitura procurara elevar a produtividade de seus funcionários, 
promovendo a capacitação do seu quadro de pessoal através de treinamentos. reciclagem e 
de cursos de aperfeiçoamento com vistas a estabelecer bons níveis de qualidade dos serviços, 
remuneração adequada e ascensão funcional. 

Seção II 

Da Organização Administrativa  

Art.  6° - A Estrutura Administrativa do Município de Cajapió (MA), passa a ser 
constituída pela Estrutura dos seguintes &Ws: 

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

I - Gabinete do Prefeito, 

II - Procuradoria Juridica do Município,  

III  - Controle  !Memo:  

IV - Comissão Permanente de Licitação; 

II - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ESPECIFICA 

I - Secretaria Municipal de Finanças. 

II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;  

III  - Secretana Municipal da Educação; 

IV - Secretaria Municipal de Assistêncía Social. 

V Secretaria Municipal de Saude; 

VI - Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

VII - Secretaria Municipal de Melo-Ambiente, Agricultura, Pecuária e Pesca; 

- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.  

III  - ORGÃOS COLEGIADOS 
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I - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 

11 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

Conselho Tutelar -  CT:  

IV - Conselho Municipal do Idoso CMI: 

V. Conselho Municipal da Mulher - CMM: 

VI - Conselho Municipal de Educação - CME: 

VII - Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB. 

VIII - Conselho Municipal de Alimentação Escolar -  CAE:  

IX Conselho Municipal de Saúde -  CMS;  

X - Conselho Municipal de Segurança Alimentar CMSA.  

III  - ORGAOS SISTÉMICOS ESPECIAIS 

I - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais - FUNDEB, 

II - Fundo Municipal de Saúde -  FMS. 

III-  Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS: 

IV - Fundo da Infencia e da Adolescência - FIA.  

Art.  70  - Cada Secretaria do Municipio é estruturada em três niveis a saber: 

I - Nivel de Administração Superior. representado pelo Secrettrio Municipal  
corn  as funções de liderança, direção. articulação institucional, definição politicas e diretrizes e 
responsabilidade pela atuação da Secretaria Municipal corno um todo, inclusive a 
representação e as relações intersecretarias e intragovernamentais, pelos conselhos 
municipais: 

II - Nivel de Coorienadona, representado pelos Coordenadores de cada 
Secretaria,  corn  funções gerais  relatives  a coordenação e liderança tecnica do processe de 
implantação e controle de programas e projetos administrativos elou educacionais necessários 
ao funcionamento da Secretaria. 
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Ill - N:vel de Departamento, representados pelos diretores de cada 
Departamento, com funções especificas relativas á coordenação e liderança em cada  area  de 
atuação 

CAPITULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E DA ORGANIZAÇÃO 

Seção I 

Do Gabinete do Prefeito  

Art.  80  - O Gabinete do Prefeito tem por objetivo assessorar o Prefeito nos 
atos da gestão e da administração dos negôcios publicos em todos os assuntos atinentes ao 
Governo Municipal.  

Art.  9° - Constitui  area  de competência do Gabinete do Prefeito: 

I - Organizar solenidades e recepções oficiais que se realizarem no  Paw  
Municipal  

li - Preparar relações de convidados para solenidades oficiais e submetê-las a 
aprovação da autoridade competente, bem como providenciar no prepare e expedição dos 
convites incumbindo-se do controle respectivo: 

iII -  Organizer  fichanos atualizados das autoridades em gerai e de 
personalidades representativas da comunidade 

IV - Receber e encaminhar as autoridades civis, militares e eclesiasticas 
nacionais e estrangeiras que procurem o Prefeito: 

V - Receber e preparar a correspondência pessoal do Prefeito: 

VI - Fazer as ligações com as repartições  municipals  ou com outros orgãos 
públicos quando  he  for determinado ou quando a necessidade do servço o exigir. 

VII - Funcionar em articulação permanente com os demais Orgãos  quo  
compõem a estrutura administrativa do Municioio: 

VIU - Articular-se com o Sistema de Controie  intern:  bem como com os demais 
Conselhos Municipais que  the  são partes integrantes 
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IX - Divulgação dos atos do Poder Executivo através da Assessoria de 
comunicação Gabinete do Prefeito é dirigido por um coordenador ou Chefe de Gabinete e 
conta com o pessoal técnico e burocrático necessário ao desempenho de suas funções 

Parágrafo ljnico Integram a estrutura do Gabinete do Prefeito. 

I - Chefe de Gabinete, 

11 - Assessor de Contabilidade:  

III  - Secretaria  Executive  do Prefeito: 

IV - Motorista Oficial do Gabinete 

V - Assessor de Projetos Especiais 

Seção 

Das Assessorias  

Art.  10 - A Procuradoria Juridica do Municipio compete: 

- Representar o Municipio em qualquer ação ou processo judicial ou 
extrajudicial em que seja autor. réu, assistente, opoente ou de qualquer forma interessado 

11 - Promover a cobrança da divide ativa do Municipto;  

III  - Emitir parecer singular ou coletivo sobre questões jurídicas submetidas a 
exames pelo Prefeito, Secretarios do Município e demais titulares de órgãos a ele diretamente 
subordinados: 

IV - Assistir o Município nas transações imobiliárias e em quaquer ato juridico: 

V - Estudar, elaborar, redigir e examinar anteprojetos de leis, decretos e 
regulamentos assim como minutas de contratos, escrituras, convênios e de quaisquer outros 
atos jurídicos; 

VI - Orientar e controlar, mediante a expedição de normas. a aplicação e 
incidência das leis e regulamentos.  

VU Fixar as medidas que julgar  necessaries  para a uniformização da 
jurisprudência  administrative  e promover a consolidação da legislação do Município; 

tq 
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VIU -  Centralizer  a orientação e o trato de matéria juridica no Municipio. Os 
pareceres coletivos da Assessoria Juridica do Município terão  forge normative  em toda  area  
administrativa do Municipio quando homologados pelo Prefeito. 

Parágrafo Onico - Integram a estrutura da Procuradoria Jurídica do Municipio: 

I - Secretaria Executiva do Procurador  

Art.  11 - Ao Controle Interno compete fiscalização do Municipio, com atuação 
prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, e objetivara a avaliação da ação 
governamental e da gestão fiscal dos administradores;  por intermédio da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, 6 legitimidade, a 
economicidade. moralidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas. 

§ 1° - O Poder Executivo regulamentará por Lei Especifica e Decreta as 
demais atribuições e operacionalização do Controle Interno. 

§ 20 - Integram a estrutura do Controle Interno: 

I - Coordenador Geral de Controle Interno  

Art.  12 - A Comissão Permanente de Licitação tem por finalidade assessorar 
o Prefeito nos atos relativos aos processos licitatorios e outras que  the  forem delegadas peto 
Prefeito Municipal.  

Art.  13 - Compete a Comissão Permanente de Licitação o assessoramento 
direto ao Prefeito nessa  area,  a execução, o acompanhamento e a conclusão dos atos 
licitatorios segundo a legislação especifica que rege a matéria e de outras competências 
delegadas pelo Prefeito Municipal.  

Art.  14 - A Assessoria de Projetos Especiais tem por finalidade o 
assessoramento direto ao Prefeito em todos os assuntos relativos á formulação, negociação e 
implementação de projetos especiais, notadamente nas  Areas  de financiamentos, 
comunicação, banco de projetos. pesquisas socioeconómicas, supervisão e outras que  the  
forem delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.  

Art.  15 - Compete a Assessoria de Projetos Especiais o desenvolvimento de 
pianos, programas e projetos nas  areas  correspondentes as suas finalidades.  

Sortie III 

Da  Secretaria  de Finances 

re'-( 
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Art,  16 - Compete a Secretária Municipal de Finanças assessorar ao Prefeito 
na formulação da politica econômica, especificamente a crediticia, tributaria e financeira, como 
também o trabalho de conscienttzação e incentivo junto a sociedade civil e empresarial, 
cumprimento das obrigações fiscais.  

Art  17- Compete à Secretária de Finanças: 

I - Arrecadar os tributos e demais receitas municipais. 

II - Manter o controle sobre todos os recursos decorrentes de transferéncias 
constitucionais, recursos próprios e dos convênios assinados com a Prefeitura.  

III Proceder a fiscalização e lançamentos de tributos e rendas municipais. 

IV - Receber, guardar e movimentar os recursos e outros valores do municipio. 

VI - Manter a movimentação e o controle financeiro; 

VIII - Cadastro socioeconómico; 

IX - Cadastro Imobiliário.  

Art.  18 - Compõe a Secretaria Municipal de Finanças, subordinadas 
diretamente ao seu titular: 

I - Coordenação de Administração Financeira e Tributána: 

II - Departamentos.  

Art.  19- Integram a Coordenação de Administração Financeira e Tributária - 

I - Departamento de Administração Tributária; 

II - Departamento de Administração Finanças. 

Seção IV 

Da Secretaria da Administração e Planejamento  

Art.  20 - A Secretaria de Administração e Planejamento tem por objetivo 
assessorar o Prefeito na formulação e execução das políticas e diretrizes administrativa, 
orçamentaria e contábil do Municipio. 
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Art.  21 - Compete à Secretaria de Administração Planejamento: 

I - Gerenciamento de material e patrimônio, 

H - Manter o controle da escrituração contábil da Prefeitura. 

Ill - Instituição e monitoramento do piano diretor da cidade; 

IV - Manter o Controle Patrimonial; 

V - Gestão e Controle de Pessoal: 

VI - Almoxarifado; 

VII - Realizar trabalhos estatisticos a fim de que a Administração Municipal 
possa traçar com clareza objetivos para o futuro; 

VIII - Projeção de metas da Administração Municipal dentro da realidade 
através do Plano Pluriarival de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de 
Orçamento, 

IX - Controlar o exercido orçamentário de acordo com as normas da 
Constituição Federal/1988 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

X - Proceder e executar levantamentos de campo ou pesquisas de dados 
complementares, necessario à revisão e atualização dos cadastros existentes; 

XI - Examinar e aprovar os projetos de urbanização de  areas  pertencentes a 
particulares e fiscalizar a execução de arruamentos aprovados; 

XII - Examinar e aprovar os projetos de construções particulares, bem como 
inspecionar e vistoriar edificações emitindo alvará de construção; 

XIII -- A Secretaria de Administração e Planejamento deverá fiscalizar,  ern  
conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a construção de obras 
públicas municipais, a manutenção da rede de iluminação de logradouros públicos municipais, 
monumentos e próprios municipais, bem como na fiscalização da construção das estradas 
municipais, dando-lhe suporte técnico; 

XIV - Examinar e verificar  in  loco" as construções já aprovadas para liberação 
e emissão do Habite-se, 

e,11)6e
. 
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XV - Articula-se com a Procuradoria Juridica do Munscipio. na  elaboração e 
encaminhamento de Projetos de Lei ao Legislativo; 

XVI - Administrar o prédio da Prefeitura Municipal e os demais prédios 
ocupados pela Administração Municipal o que envolve a coordenação e o controle das 
atividades inerentes a portaria. segurança, limpeza, zeladoria e demais atividades auxiliares;  

Art.  22 - Compõem a Secretaria de Administração e Planelament° e estão 
subordinados diretamente ao seu titular 

I - Coordenadona de A.dministração 

II - Coordenação de Contabilidade 

Ill - Coordenação de Planejamento. 

IV - Coordenação de Compras.  

Art.  23 - Integram a Coordenadoria de Administração: 

I - Departamento de Patrimdinio. 

II - Departamento de Planejamento Urbano: 

Ill - Departamento de Gestão de Pessoal 

IV - Departamento de Comunicação.  

Art  24 - Integram a Coordenadoria de Contabilidade. 

I - Departamento de Contabilidade. 

II - Departamento de Tecnologia e Informação - T;  

Art  25 - Integram a Coordenadona de Planeamento: 

- Departamento de Planejamento;  

Art.  26 - Integram a Coordenação de Compras 

- Departamento de Compras 

Seção V 
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Da Secretaria de Educação  

Art  27 - A Secretaria de Educação  tern  por objetivo assessorar o Prefeito na 
formulação e execução da politica municipal de educação.  

Art  28 - Compete à Secretaria de Educação: 

I - Educação Infantil; 

II - Educação Fundamental; 

- Educação Especial 

IV - Programas de alfabetização de adultos; 

V - Treinamento Técnico-Profissionais: 

VI - Assistência aos Educandos e Pedagogia; 

VII - Gerenciamento da Alimentação Escolar; 

VIII - Gerenciamento do Transporte Escolar; 

IX - Monitoramento da Estrutura Física das Escolas Públicas do Município; 

X - Gerenciamento de Bibliotecas Públicas Municipal,  

Art.  29 - Compõem a estrutura organizacional da Secretaria de Educação: 

I - Coordenação de Administrativa; 

II- Coordenação Pedagógica; 

Coordenação de Programas e Projetos; 

IV - Departamentos. 

Parágrafo Único - Integram ainda a estrutura organizacional da Secretaria de 
Educação, as Diretorias de Escolas, cujas quantidades ficam definidas no anexo desta Lei  

Art.  30 - Integram as Coordenadorias os seguintes Departamentos: 

I - Coordenação Administrativa: 

C.N.PJ: 06,054 266/0001-01 End.: Rue Mono,' Mencion(a, n9 180 Centro, CEP: 65 230.000 *VA : 4098) 3034571 CAJAPIÓ-MA 

rh.adraxetegok.Ovisiktorn WW1.) 

X-14'y'r 



CA ritPter 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPIÓ (MA)  

CNN:  06.054.266/0001-01 

a) Departamento de Merenda Escolar; 

b) Departamento de Transporte Escolar; 

C) Departamento de Administração e Documentação; 

d) Departamento de Gestão de Pessoal: 

e) Departamento de Orçamento e Finanças: 

f) Departamento de Almoxarifado e Logística 

II- Coordenação Pedagógica: 

a) Departamento de Educação 

Ill - Coordenação de Programas e Projetos: 

a) Departamento de Programas e Projetos. 

Seção VI 

Da Secretaria Municipal de Assistência Social  

Art.  31 - A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por objetivo 
desenvolver a política pública de Assistência Social, realizada de forma integrada as politicas 
setoriais, considerando as situações de vulnerabilidade social, visando seu enfrentamento na 
garantia dos minimos sociais para atender contingências sociais e a universalização dos 
direitos sociais. Prover serviços, programas. projetos e benefícios de Proteção Social Básica 
e/ou Especial para familias, individuos e grupos que  dales  necessitem, contribuindo com a 
inclusão dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais e especiais, tendo a centralidade na família.  

Art.  32 - Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social: 

I - Desenvolver a política de Assistência Social com base na Lei Organica da 
Assistência Social - LOAS, no  ambit°  do Municipio; 

II - Realizar o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações na  area  
da Assistência Social; 

Ill - Prover serviços, programas, projetos e beneficios de proteção social 
básica e/ou especial para as famílias, individuos e grupos que deles necessitem. 
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IV - Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos especificos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais na  area  urbana 
e rural: 

V - Assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social tenham 
centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitana; 

VI - Planejar e organizar serviços de amparo e proteção à infância e 
adolescência idosos, a pessoa portadora de deficiência. familias, grupos e indivíduos em risco 
de vulnerabilidade social; 

VII - Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades do individuo, e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários: 

VIII - Prestar o atendimento assistencial destinado a famílias e individuos que 
se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos 
fisicos elou psíquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas 
socioeducativas. situação de rua, situação de trabalho infantil,  antra  outras; 

IX - Promover atividades destinadas á melhoria da renda familiar; 

X - Garantir a oferta de serviços de proteção social especial nas modalidades 
de media complexidade, garantindo a proteção e o atendimento das famílias e individuos que 
se encontram em situação de risco pessoal e social, e que tenham os seus direitos violados, 
mas cujos vínculos familiares não foram rompidos;  

Xi  - Promover em conjunto  corn  os Conselhos Municipais: 

XII - Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 

XIII - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria: 

XIV - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da 
Secretaria: 

XV - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o orgão 
responsável eventuais alterações.  

Art.  33 - Compõe a Secretaria Municipal de Assistência Social: 

I - Coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social; 

II - Coordenação de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS: 
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Ill - Coordenação da Proteção Social Básica - PSB; 

IV - Coordenação de Proteção Social Especial - PSE.  

Art.  34 - Integram as Coordenadorias: 

I - Coordenação de Gestão do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS; 

a) Supervisão de Vigilância Socioassistencial. 

11 - Coordenação da Proteção Social Básica - PSB: 

a) Supervisão de Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família - PAIF 

b) Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS; 

C) Supervisão de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV 

d) Supervisão de Serviço de Proteção Basica no Domicilio para Pessoas  corn  
Deficiéncia e Idosos; 

e) Supervisão do Programa Criança Feliz- PCF 

f) Supervisão do Cadastro Onico: 

g) Supervisão do Programa Bolsa Família; 

h) Supervisão de Beneficios; 

h.1 - Beneficio de Prestação Continuada - BPC 

h.2- Benefícios Eventuais - BE 

Ill - Coordenação de Proteção Social Especial - PSE: 

a) Supervisão do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos - PAEFI;  

Art.  35- Compõem a Secretaria de Assistência Social. os Departamentos 

a) Departamento da Mulher; 

b) Departamento de Igualdade Racial. 
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Sec* VII 

Da Secretaria de Saúde  

Art.  36 - A Secretaria Municipal de Saúde SEMUS, Órgão da Administração 
Direta, subordinada ao Chefe do Poder Executivo, õrgao Gestor do Sistema Único de Saúde 
no  ambit°  municipal, de acordo com as Leis Federais n° 8080/90 e 8142/90, fica organizada 
nos termos da presente Lei com a finalidade de coordenar no município a execução das ações 
de saúde prestadas a população de forma individual e coletiva.  

Art.  37 - A Secretaria Municipal de Saúde tem por seu titular o (a) Secretário 
(a) Municipal de Saúde, nomeado (a) livremente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, na 
forma da legislação vigente  

Art  38 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, dotada de autonomia  
administrative,  orçamentária e financeira nos termos da legislação vigente compete: 

I - Propor e  implementer  politicas públicas de gestão e promoção da saúde no 
municipio, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

II - Gerir o Sistema Onico de Saúde no âmbito municipal;  

III  Promover o acesso universal da população 8 ações e serviços de Atenção 
e Vogilancia em Saúde, observando os principios estruturantes do SUS; 

IV- Estabelecer, em conjunto  corn  a  Camara  Municipal de Vereadores, a 
agenda para a realização das audiências publicas previstas em lei; 

V - Articular-se e participar dos órgãos de controle social; 

VI - Articular-se  corn  órgãos e entidades integrantes e complementares do 
Sistema Onic,o de Saúde, com vistas à melhor realização dos seus objetivos; 

VII - Assessorar o Prefeito nos assuntos reiattvos a sua  area  de atuação; 

VIII - Gerir o Fundo Municipal de Saúde; 

IX - Promover o processo sistemático de planejar e norrnatizar a estrutura da 
organização: 

X - Trabalhar em parceria com as demais Secretaries; 
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XI - Avaliar e zelar pelos bens públicos municipais disponibilizados a Secretaria 
Municipal de Saúde: 

XII - Gerir a logística de suprimentos e o sistema de transporte oficial 
disponibilizados à Secretaria Municipal de Saúde: 

XIII - Zelar pela gestão documental institucional, 

XIV -  Implementer  o Sistema de Protocolo oficial da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

XV - Assinar documentos, legislações e normas de competência da Secretaria 
Municipal de Saúde, em conjunto com o Prefeito ou com outros Secretários, conforme a 
legislação: 

XVI - Gerir o processo de programação e orçamento anual da Secretaria 
Municipal de Saúde e os Pianos de Aplicação Financeira quadrimestral e anual; 

XVII - Firmar acordos, contratos e convênios: 

XVIII - Propor, aprovar e encaminhar melhorias da qualidade dos ambientes 
de trabalho do servidor.  

Art.  39 - O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, assistido pelos órgãos de 
deliberação coletiva, é responsável pela definigão, execução e avaliação da Politica Municipal 
de Saúde, em consonância com o Plano de  Govern();  com o Plano Municipal de Saúde e com 
a legislação vigente.  

Art.  40- Compete. ainda, ao/a Secretario (a) Municipal de Saúde, a elaboração 
do Regimento Interno da Secretaria a ser aprovado por Decreto, observada a presente Lei, a 
legislação existente, assim como as competências dos demais Órgãos e entidades da 
Administração Municipal. 

Parágrafo Onico - O Regimento Interno deverá detalhar e complementar o 
disposto na presente Lei no prazo de 180 dias.  

Art  41 • A Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUS compreende: 

I - 6110;0 DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

A) Assessoria Especial. 

Ae'd 
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II - ORGA.0 DE DELIBERAÇÃO COLETIVA 

B) Conselho Municipal de Saúde -  CMS.  

- ORGA0 DE EXECUÇÃO FINALISTICA 

A) Coordenação de Atenção Básica: 

Al) Departamento de Saúde Bucal; 

A 2) Departamento de UBS. 

B) Coordenação de Planejamento, Regulação Auditona. Controle e Avaliaçãc; 

B.1) Departamento de Processamento de Dados; 

B.2) Componente Municipal do SNA (Sistema Nacional de Auditoria). 

C) Coordenação de Alta e Média Complexidade. 

Cl) Diretor Clinico; 

C.2) Diretor Administrativa 

Coordenação de Assistência Farmacêutica; 

E) Coordenação de Saúde Mental; 

F) Coordenação de Viyilancia a Saúde: 

F.1) Departamento de Vigilância Epidemiologica 

F.2) Departamento de Vigilancia Sanitaria e Zoonoses; 

F.3) Departamento de Vigilancia Ambiental 

IV - ORG-ÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 

A) Coordenação Administrativa e Financeira do Fundo Municipal de Saúde. 

A.1) Departamento de Transportes, Recursos Materiais e Património. 
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Art.  42 - Compete ao Assessor Especial assessorar o Secretario de Saúde 
nas ações e serviços na  area  de planejamento, avaliação, controle, regulação e auditoria 
usando os Instrumentos de Planejamento, conforme a Legislação do SUS e elaboração dos 
documentos da área de gestão  

Art.  43- Compete a Coordenação de Atenção Básica de Saúde: 

I - Desenvolver ações, no  ambit°  individual e coletivo, que abranjam a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde, tendo como prioridade a Estratégia de Saúde da 
Familia, 

II -  Organizer  e operar a rede de serviços de Atenção Básica de Saúde do 
Municipio;  

III  - Planejar, coordenar,  organizer  e executar as atividades de promoção. 
prevenção e de recuperação da Saúde do cidadão, assim como os planos, programas e 
projetos da área de Saúde do Municipio; 

IV - Planejar e coordenar as atividades das Unidades de Saúde da Familia; 

V - Promover o treinamento e o desenvolvimento dos profissionais da área de 
Saúde do Municipio; e. 

VI - Exercer outras atividades correlates que lhe vierem a ser atribuidas ou 
delegadas. 

Parágrafo  blip°  - As competências do caput deste artigo serão definidas e 
regulamentadas no Regimento Interno, a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e 
aprovado por Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal  

Art.  44 - Ao Departamento de Saúde Bucal compete; 

I - Realizar procedimentos preventivos e curativos atendendo a demanda 
espontânea e programada; 

II - Realizar levantamentos epidemiolOgicos com finalidade de avaliar o 
desempenho das estratégias preventivas utilizadas no combate à cárie dentária; e 

Ill - Auxiliar no planejamento de novas ações.  

Art.  4.5 • Compete à Coordenação de Planejamento, Regulação. Auditoria, 
Controle e Avaliação: 

rele:4?°  
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I - Elaborar os pianos, programas e projetos da  area  de Saúde do Municiplo.  

It  - Etaboração e acompanhamento do orçamento anual e plunanual da 
Secretaria Municipal de Saude. bem como de suas reformulações 

Ill - Desenvolver e  implanter  normas e procedimentos a serem adotados por 
todas as  areas  da Secretaria Municipal de Saude: 

IV - Realizar o acompanhamento, controle e avaliação dos serviços de Saúde 
prestados pelas Unidades de Saude Públicas e credenciadas.  

V - Coordenar a operação dos sistemas de processamento de dados da 
Secretaria Municipal de Saúde 

VI - Coordenar e fiscalizar os setores fnanceiros do Fundo Municipal de Saude: 

VII - Acompanhar a execução de convénios e contratos firmados pela 
Secretaria Municipal de Saúde com fornecedores: 

VIII - Elaborar pareceres em processos/atividades que estejam ligados 
setor: 

IX - Monitorar os repasses financeiros efetuados  pelt)  Fundo Nacional de 
Saude e Fundo Estadual de Saúde: 

X - Despachar os processos encaminhados ao setor. geralmente com 
relatórios. 

Parágrafo Onico - As atribuições do Componente Municipal do SNA serão 
definidas em Decreto especifico do Poder Executivo.  

Art.  46 - Ao Departamento de Processarnento de Dados compete 

I - Despachar os processos encaminhados ao setor, geralmente com relatórios. 

II - Cadastramento e acompanhamento cadastral de profissionais e de 
estabelecimentos de saúde localizados no municipio, atraves do sistema FCES - Ficha de 
Cadastro de Estabelecimentos de Saúde: 

Ill - Orientar os prestadores quanto ao preenchimento de BPA (Boletim de 
Produção Ambulatorial), para utilizar o código de cada procedimento; 

IV - Efetuar processamento dos sistemas de informações de saúde. "flee 
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V - Gerenciar as Bases de Dados e-SUS, SIA, RAAS.  Sift  CIH (rnonitoramento 
e disponibilização de sistemas e dados através de relattrios); 

VI - Gerenciar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude CNES no 
município e preenchimento e digitalização das FCES's, 

VII - Gerenciar o Cartão Nacional de Saúde CNS no municipío e digitali7ação 
no CNS dos dados cadastrais dos usuários. via CADSUS.  

Art.  47 - A Coordenação de Assistência Farmacêutica compete: 

I - Identificar ações voltadas a Assistência Farmacêutica junto ao Piano 
Municipal de Saúde. as demandas do controle social. da rede básica e hosoitalar; 

II - Promover, de forma sistemática a seleção/padronização de medicamentos 
essenciais à assistência farmacêutica municipal, de acordo  corn  critérios de racionalidade e 
custo; 

Ill - Favorecer o Ciclo de Assistência Farmaceutica, contribulndo para praticas 
mais racionais no que se refere a seleção. aquisição. dispensação e prescnção de 
medicamentos 

IV - Garantir a adequação das  areas  fisicas das farmácias da rede e a 
manutenção da integridade dos medicamentos, 

V - E-..-stabeiecer e revisar periodicamente as normas e criterios relacionados 
Assistência Farmacêutica para a rede municipal de saúde; 

- Estimular a implantação e acompanhar as ações relacionadas 
Assistência Farmacêutica dos programas governamentais gerenciados pelo município; 

VII - Promover educação em saúde na  area  de Assistência Farmacêutica no 
âmbito municipal, visando o uso racional de medicamentos.  

Art  48 • Compete a Coordenação de Vigilância em Saúde o cuidado a saúde, 
tendo por meta a interconexão dos campos vigilancia epiderniol4ca. vigilância ambiental e 
vigilância sanitária, dentro do município de Cajapio (MA), definida na Constituição Federal, a 
função de cuidar da saúde e realizar a proteção e a defesa da saúde individual e coletiva.  

Art.  49. Compete ao Departamento de vigilância Epidemiologica - 

I - Notificar doenças de notificaçâo compulsória surtos e agravos inusitados e 
outras emergências de saúde pública, conforme normalização federai, estadual e municipal; 
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11 - investigar os casos notificados. surtos e óbitos, conforme normas 
estabelecidas pela união, estado e municipio:  

HI  - Efetuar busca ativa de caso de notificação compulsoria, inclusive 
laboratórios, domicilios, creches, e instituições de ensino, entre outros, existentes em seu 
território; 

IV - Busca ativa de declaração de óbito e de nascidos vivos nas unidades de 
saúde, cartoriós e cemitérios existentes em seu território: 

V Vigilância epidemiologica e monitoramento da violência domestica, sexual 
e outras violências; 

VII - Notificar doenças de notificação compulsõria, surtos e agravos inusitados 
e outras emergências, conforme normatzação federal, estadual e municipal; 

VIII - Realizar investigação epidemiologica de casos notificados de doenças 
compulsonas e agravos, surtos e óbitos conforme normas estabelecidas pela união estado e 
municipio: 

IX Busca ativa do casos de notificação compuisoria nas unidades de  sake.  
inclusive laboratorios, domicilios. creches e instituições de ensino existentes em seu território: 

X - Coletar, processar, consolidar referentes ao sistema de informação de 
notificação de agravos - S1NAN e doenças e agravos não transmissiveis - DANTs; 

XI - Fazer Coleta. armazenamento e transporte adequado de amostrar 
laboratonais das doenças de notificação compulsoria enviadas para os laboratórios de 
referência. 

XII - Capacitar e treinar pessoal para operacionalizar o S1NAN.  

XIII - Coordenação das ações desenvolvidas pelos núcleos de prevenção de 
violencia e promoção da saude e pela vigilância de violências e acidentes em serviços 
sentinela, no âmbito municipal. 

XIV - Armazenar:  controlar, distribuir imunobiológicos para as unidades de 
saúde do sistema publico municipal; 

XV - Coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do 
Programa Nacional de Imunização. incluindo a vacinação de rotina  corn  as vacinas obrigatórias. 
as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio; 
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XVI - Realizar notificação e investigação de eventos adversos e Obitos 
temporalmente associados a vacinação; 

XVII - Coletar e armazenar os dados referentes ao Programa Nacional de 
Imunização e retroalimentação dos dados coletados referentes as campanhas de vacinação, 
para as unidades de saúde; e 

XVIII - Solicitar junto a Secretaria de Estado da Saúde imunobiologicos 
especiais e armazenar, controlar, distribuir imunobiologicos especiais  

Art.  50 - Ao Departamento de Vigilância Ambiental compete. 

I - Implementar os programas de saúde ambiental no municipio, conforme 
diretrizes do Ministério da Saúde VIGISOLO VIGIAR. VIGIAGUA; 

II - Supervisionar as ações desenvolvidas pelo laboratório de análise 
bromatologica relacionadas as analises de água: 

Ill - Formular e acompanhar o piano e amostragem municipal de coleta de água 
para cumprir as metas do VIGIAGUA e sistematizar e interpretar os dados e informações 
geradas pelos responsáveis pelo controle de qualidade da agua no municipio; 

IV - Sistematizar e interpretar os dados relativos à vigilância de qualidade da 
agua gerados pela vigilAncia epictemiologica; 

V - Supervisionar e alimentar o SISAGUA: 

VI - Realizar inspeções sanitárias em ambientes de abastecimento de água, 
respeitando as orientações do Programa VIGIAGLIA e realizar  Goleta  de amostras de  aqua  para 
analise; 

VII - Realizar treinamentos e capacitações relativas aos programas da 
vigilância em saúde ambiental; e 

VIII - Prestar esclarecimentos e orientações para a população com relação ao 
consumo consciente e adequado da agua potavel.  

Art.  51 - Ao Departamento de Vigilância Sanitária compete: 

I - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimentos de interesse a  sake.  
como: consultOrios  medicos  e odontologicos, clinicas veterinanas, farmácias droganas, 
distribuidoras de medicamentos. laboratório de analises clinicas, bares, lanchonetes, adanas, 
pizzarias, pastelarias, açougues, salões de cabeleireiros, manicures, podologos, lavalatos,.„(er? 
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postos de combustíveis, depósitos de  ague,  escolas. creches:  hotéis,  motels.  danceterias. 
serviços de diagnostico per imagem e de radíodiagnostico. serviços de hemoterapia, empresas 
de cosméticos e saneantes. UBS. peixarias, supermercados, mercearias, comercio ambulante 
feiras  !lyres  e realização de eventos artisticos, sorvetenas, distribuidoras e deposites de 
alimentos,  buffets,  pensões. oficina mecãnica laboratório de próteses. clinicas, comércie, 
produtos agropecuários. cinemas, teatros, ginásios, estadies, cemitérios, cozinhas industriais, 
armazéns de grãos. depositos de aves e animais, instituições de ensino, salas de necropsia. 
funerarias, ambulatórios, edificações religiosos, empresas de transporte rodoviário, estações 
rodovianas, oticas,  pet shop.  serviços de transporte, remoção em ambulâncias, gabinetes de  
piercing  e tatuagem. unidade prisional e similares.  

II - Atender reclamações sobre resíduos sólidos (lixo).  ague  servida, esgoto. 
salubridade de edificações e de funcionamento irregular de estabelecimento de interesse a 
saúde, criação de  animals,  escorpiões e similares; 

Ill - Coletar alimentos, bebidas. medicamentos e outros de interesse sanitario 
visando encaminhamento para analise fiscal: 

IV - Inspecionar o abate de  bovines  e sumos no matadouro municipal 

V. Inspecionar produção e comercio de produtos caseiros (doces, salgados, 
queiios para concessão de registro municipal para produtores de alimentos SIM. - Serviço de 
Inspeção Municipal): 

VI - Apreender. interditar ou inutilizar produtos em estabelecimentos de 
interesse à saúde; 

VII - Notificar e investigar surtos de DTA's (Doenças Transmitidas per 
Alimentos) 

VIII - Avaliar o PGRSS (Plano de Gerenciamento de  Residues  de Servigcs de 
Saúde) e inspecionaras locais finais de destinação adequada de  residues  sólidos e liquidos; 

IX - Desenvolver atividades educativas com a comunidade - 

X - Administrar e coordenar as ações de Controle de Zoonoses; 

XI - Planejar ações de vigiOncia entomológica e de combate a vetores e 
coordenar o trabalho das equipes de campo e supervisionar o desenvolvimento destes 
trabalhos: 

fie,e6c 
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XII - Coordenar e incentivar as atividades para o controle da LEISHMANIOSE, 
LEPTOSPIROSE, ESQUISTOSSOMOSE, DOENÇA DE CHAGAS, assim como controle de 
outras parasitoses; 

XIII - Coordenar programa de coleta de material para analise e posterior 
tratamento e capacitar e treinar os profissionais que atuam na  area  da educação e promoção 
da saúde para abordar e discutir os topicos e posse responsavel de  animals;  

XIV - Implantar medidas de controle dos animais domesticos, visando a 
.profilaxia das zoonoses, onde todos os animais possam atuar como reservatórios, hospedeiros 
e ou vetores, assim como, quando eles causarem incomodo e agravos a população; 

XV. Implantar medidas de controle das espécies animais sinantropicas (que 
vivem próximas as habitações humanas) para a prevenção de zoonoses; 

XVI - Coordenar a execução das ações de vigilância entornologica das 
zoonoses e doenças transmitida por vetores e monitoramento e controle populacional dos 
animais; 

XVII - Implantar e executar ações de controle de animais peçonhentos, com 
exceção dos ofídios.  

Art  52 - Compete a Coordenação da Média e Alta Complexidade: 

I - Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, 
realizados em ambiente ambulatorial ou hospitalar, que exigem a utilização de equipamentos 
e profissionais especializados e a utilização de recursos tecnologicos para o apoio diagnostico 
e tratamento e esta integrada à Atenção Basica através de um sistema de regulação; 

II - Desenvolver ações de promoção, proteção. prevenção de agravos, 
diagnostico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde em função do foco das situações 
de saúde/doença e dos grupos populacionais a que se destina o cuidado: 

Ill - Elaborar pareceres em processos/atividades que estejam ligados ao setor; 

IV - Realizar o preenchimento e controle Operacional de AIH'S e RAAS, 

V - Orientar a execução de atividades relacionadas ao correto preenchimento 
de documentos para autorização de procedimentos de Media e Alta Complexidade; 

VI - Gerir as operações para o pessoal, o tráfego paciente. taturamento, 
equipamentos e outros detalhes para o atendimento ao paciente: 

,veller" 
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VII - Atribuir tarefas aos assistentes em  areas  especificas, tais como 
enfermagem, manutenção de registros, terapia, cirurgia e fornecimento de informações de 
saúde aos pacientes; 

VIII - Supervisionar, planejar e coordenar as atividades das unidades 
especializadas e hospitalares no âmbito de competência da Secretaria Municipal de Saúde; 

IX -  Organizer  e coordenar a fiscalização técnica das unidades prestadoras de 
serviços de saúde e correlatos, bem como de seus profissionais; 

X - Planejar, coordenar,  organizer  e executar as atividades referência e 
contrarreferência no municipio: 

Xl -  Organizer  e operar a central de marcação de consultas e exames e central 
de regulação de leitos; 

XII -  Organizer  e operar a rede de serviços públicos de media e alta 
complexidade no municipio; e 

XIII - Exercer outras atividades correlates que lhe vierem a ser atribuicias ou  
delegadas. 

Art.  53 - Compete A Coordenação de Saúde Mental: 

1 - Participar na definição da política de atenção adotada pelo município na  
Area  da saúde mental: 

II - Subsidiar as discussões e informações relacionadas as questões técnicas 
da Saúde Mental;  

HI  Elaborar e subsidiar o processo de implantação e implementação de 
pianos, protocolos de atenção e projetos da rede de atenção psicossocial. em conjunto com os 
demais setores; 

IV - Participar da elaboragão de projetos visando a captação de recursos 
externos para a implementação da rede de atenção psicossocial; 

V- Subsidiar discussões sobre organização do processo de trabalho 
planejamento da rede de atenção psicossocial; 

Vi - Promover em conjunto com a ESF, eventos alusivos às ações da Saúde 
Mental; 
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VII - Buscar integração dos vários setores da Secretaria de Saúde e outras 
Secretarias; 

VIII - Acompanhar ou participar da Comissão de Saúde Mental, do Conselho 
Municipal de Saúde, ou outras reuniões, representante do gestor, para subsidiar as discussões 
e informações acerca da Saúde Mental, 

IX - Coordenar e acompanhar as ações de combate ao tabagismo, bem como 
participar de eventos e projetos relacionados. 

X - Executar outras atividades correlatas.  

Art.  54 - As funções administrativas, financeiras e patrimoniais serão 
executadas pela Coordenação Administrativa e Financeira do Fundo Municipal de  Saida,  tendo 
como titular um coordenador nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo 
subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde,  corn  as seguintes atribuições: 

I - Elaboração anual do Plano de  Wes  e Metas da Secretaria Municipal de 
Saúde com previsão orçamentária e financeira, com a participação dos coordenadores de cada 
setor; 

II - Gerenciamento e acompanhamento dos recursos financeiros e 
orçamentados do Fundo Municipal de Saúde;  

III  - Gerenciamento dos recursos especificas repassados, fundo a fundo, 
destinados aos Programas e pactuagões firmadas  corn  a SES - Secretaria Estadual de Saúde 
e com o Ministério da  Saida;  

IV - Planejamento de compras de materiais diversos para a Secretaria e 
Unidades de  Salida:  

V - Acompanhamento de processos licitatorios e requisições de compras: 

VI - Realização de Prestação de Contas Quadrimestral do Fundo Municipal de 
Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e Anual em audiência pública, atendendo 
normalização do Ministério da Saúde; 

VII - Participação e acompanhamento da elaboração da Programação 
Orçamentaria e Financeira da Secretaria Municipal de Saúde: 

VIII - Acompanhamento e verificação diaria da movimentação das contas do 
Fundo Municipal de  Saida;  
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IX - Realização de relatórios anuais de demonstração dos gastos realizadas 
na saúde, receitas recebidas e percentual de gastos na sakie com recursos próprios; 

X - Encaminhamento e protocolo das requisições de compra de materiais e 
serviços ao Setor de Suprimentos da Secretaria de Saúde; 

XI - A Coordenação Administrativa e Financeira do Fundo Municipal de Saúde,  
sera  nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Seção IX 

Da Secretaria de Obras e Serviços Públicos  

Art.  55 - Compete a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: 

I - Construção, pavimentação e conservação das vias públicas (urbanas e 
vicinais); 

H Edificações, Acessibilidade e saneamento  basic(); 

III  Habitação; 

IV - Eletrificação urbana e rural; 

V Iluminação Pública; 

VI - Limpeza Urbana; 

VII - Manutenção dos Cemitérios Públicos; 

VIII - Manutenção do Matadouro e Mercado Público: 

IX - Manutenção da Frota de Máquinas e Veiculos Municipais; 

X - Manutenção e Conservação do Saneamento  Urbane  e Rural  

Xi  - Regularização fundiária,  

Art.  56 - Compõe a Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos: 

- Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos;  

It  - Departamentos; 
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Art.  57- Integram a Coordenadoria Obras e Serviços Públicos: 

I - Departamento de Obras e Serviços Públicos; 

II - Departamento de Transporte e Transito 

Ill - Departamento de Limpeza e Iluminação Publica: 

IV - Departamento de Saneamento; 

- Departamento de Regularização Fundieria. 

Seção x 

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Pesca  

Art.  58 - Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  Agriculture,  
Pecuária e Pesca: 

I Realizar a fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humane e atuar, junto aos drgãos municipais, estaduais e federais 
competentes, para controlá-las; 

H - Desenvolver as atividades  relatives  à manutenção do equilíbrio ambiental, 
no Municipio, bem como combater a poluição e a degradação dos ecossistemas: 

Ill - Promover a educação ambiental, 

IV - Promover a Fiscalização. Controle e o Monitoramento das atividades 
empreendimentos que possam causar alterações no meio ambiente, para evitá-las ou coibi-
!as; 

V - Cadastrar as fontes poluidoras existentes ou em potencial; 

VI - Colaborar no aperfeiçoamento das leis e regulamentos de parcelamento 
da terra, do uso do solo, edificações e fiscalização dos recursos ambientais; 

VII - Levantar a geografia das fontes, mananciais e recursos a serem 
conservados, de forma especifica no Municipio; 

VIII - Elaborar estudos, programas e propostas que visem implantação e 
atualização das políticas de  areas  verdes, de preservação do meio ambiente e de 
desenvolvimento ordenado do Município. 
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IX — Programa de incentivo as iniciativas para criação de animais de pequeno  
ports,:  formação de hortas e pomares caseiros; 

X — Viabilização da assistência técnica rural; 

XI - Orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento 
agropecuário, agroindustrial e comercial na esfera do Município; 

XII - Promover a realização de atividades relacionadas com o desenvolvimento 
agropecuário e apicultores do Município; 

XIII - Delimitar e implantar  areas  destinadas a exploração hortigranjeira, 
agropecuária e apicultores, sem descaracterizar ou alterar o meio ambiente; 

XIV - Coordenar as atividades relativas á orientação da produção primária e 
ao abastecimento público; 

XV - Conceder, permitir e autorizar o uso de mercados próprios municipais sob 
sua administração destinados a exploração comercial  cam  apoio aos produtores rurais através 
da Feira Pública Municipal: 

XVI - Promover intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, 
municipais e privadas relativos aos assuntos atinentes as políticas de desenvolvimento 
agropecuário e Apicultores; 

XVII - Atrair, locar e relocar novos empreendimentos, agropecuários e 
correlatos, objetivando a expansão da capacidade de absorção da mão-de-obra local; 

XVIII - Promover a orientação e recuperação social no desenvolvimento da 
politica habitacional e assistencial para o trabalhador rural; 

XIX - Desenvolver a formação e aperfeiçoamento da mão-de-obra, 
direcionando-a especialmente ao mercado de trabalho rural existente no Municipio; 

XX — Viabilização da assistência técnica para atender as demandas na  area  
da pesca; 

XXI — Incentivar e promover a realização de atividades educacionais 
relacionadas com as atividades da pesca e pecuária no Município; 

XXII - promover intercâmbio para celebração de convênios com entidades 
federais, estaduais, municipais e privadas relativos aos assuntos atinentes s politicas para 
produção nas atividades de pecuária e pesca no município; 
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XXIII - Estabelecer parcerias com as entidades  representatives  das classes 
pesqueira; 

Att. 59 - Compõe a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,  Agriculture,  
Pecuária e Pesca: 

- A Coordenadona de Meio Ambiente,  Agriculture,  Pecuária e Pesca:  

It  - Departamentos:  

Art.  60 - Integram a Coordenadoria de Meio Ambiente,  Agriculture,  Pecuária 
e Pesca: 

I - Departamento de Pesca, 

II - Departamento de Meio Ambiente, 

tU - Departamento de Agricultura; 

IV - Departamento de Pecuária. 

Se* XI 

Da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude  

Art.  61 - Compete a Secretaria Municipal Cultura, Turismo, Esporte e 
Juventude: 

I - Incentivo as Manifestações Populares e Religiosas: 

H - Instituição e Coordenação do Calendario dos Eventos Culturais;  

III  - Instituição e Coordenação dos Calendarios dos Eventos Esportivos e de 
Lazer do Murticipio: 

IV - Manutenção e Conservação dos Campos de Futebol e das Quadras 
Poliesportivas; 

V - Manutenção e Conservação de  Areas  de Lazer e Convivência. 

VI - Estabelecimento da politica municipal de turismo: 
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Art.  62 - Compõe a Secretaria Municipal Cultura, Turismo, Esporte e 
Juventude: 

I - A Coorcienadoria de  Culture.  Turismo. Esporte e Juventude 

Departamentos  

Art.  63- Integram a Coordenadoria de  Culture,  Turismo, Esporte e Juventude: 

I Departamento de Cultura: 

Departamento de Turismo 

Ill - Departamento de Esperte. 

IV - Departamento de juventude 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS  

Art.  64 - Ficam transferidos para o Gabinete do Prefeito. Secretaries e 
Coordenadorias todos os bens patrimoniais. meveis, equipamentos e instalações. projetes, 
documentos e serviços existentes nos orgãos extintos incorperados ou absorvidos  

Art.  65 - Os orgãos que absorvem, por qualquer meio, na forma desta Lei, o 
acervo e o patnmenio dos orgãos extintos ou incorporados, sucedem-nos e se sub-rogam em 
seus direitos, encargos e obngações, bem como nas respectivas dotações orçamentanas e 
despesas orçamentárias  

Art.  66 - As finalidades, competências e demais atribuições das 
Coordenadonas e Departamentos, criadas na forma desta lei, serão determinadas pelo 
Regimento Interno da Administração Publica Municipal, que poderá ser aprovado por Decreto 
do Chefe do Poder Executivo. 

Paragrafo  Onto  - Os Conselhos e Fundos Municipais  tern()  Suas Estruturas 
Organizacionais e Regimentos Próprios.  

Art.  67 - O Prefeito, no interesse pOblico e  corn  o objetivo de compatibilizar o 
Orçamento a reforma  administrative  e assegurar a continuidade das ações do Governo, fica 
autorizado a promover a ealocação institucional, econômica e programatica dos saldos das 
dotações orçamentarias dos orgãos extintos, considerando a redistribuição de competências, 
fusão e incorporação prevista nesta Lei. 
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Art.  68 - O Chefe do Poder Executivo baixara os atos necessarios à efetivação 
da criaçâo, fusão, incorporação, absorção ou extinção de que trata esta Lei, providenciando. 
inclusive, as transferências orçamentarias  

Art.  69 -  O Poder Executivo definira a estrutura básica organizacional do 
Gabinete do Prefeito e das Secretarias, as competências dos níveis de atuação. as atribuições 
dos cargos e os respectivos regimenlos, podendo alterar a denominação dos cargos em 
comissão e funções gratificadas, estabelecer natureza e a forma de provimento, com vistas a 
adequa-los à redistribuição.  

Art.  70 - Ficam criados no poder executivos os cargos em comissão. 
nominados no anexo I desta lei, com respect:vas quantitativos e salários;  

Art.  71 - Os cargos de Secretário Municipal deverão ser providos sempre que 
possivel. por pessoas Ce formação superior, devendo esta ser relacionada com atividades do 
respectivo ergão.  

Art.  72 -  Fica criado no poder executivo o quadro de funções gratificadas cuja 
denominação  sera  determinada por portada de nomeação.  

Art.  73 -  Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação ficam revogada 
as disposições em contrario e em especial a Lei Municipal n.° 238/2017 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAJAP1b, ESTADO DO MARANHÃO, EM 28 DE 
DEZEMBRO DE 2020 

o 
fi(keet/..‘euf/i 

arcon(Pinheiro Nercofes  

Prefeito Municipal 
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