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38, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a Reorganização 
Administrativa, consolida e modifica a 
Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. 
Revogando a Lei n° 084/GP/2017 de 02 
de janeiro de 2017. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES, ESTADO DO 
MAPANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base nos art. 76°, 77° e 78° da 
Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a todos os seus habitantes, que a CÂMARA 
MUMCIPAL DE PAULINO NEVES - MA, APROVOU E EU SANCIONO, A 
SEGUINTE LEI: 

TÍTULO I 

Da Administração do Município 

CAPÍTULO I 

Da Missão e das Finalidades do Poder Executivo 

Art. 1° A missão do Poder Executivo é criar, desenvolver e implantar planos, 
programas, projetos e ações que contribuam para o alcance dos objetivos emanados da 
Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal, em estreita 
articulação com os demais Poderes, em todos os níveis de governo. 

§ 1° — Os órgãos municipais da esfera do Poder Executivo têm o objetivo de 
realinr as metas administrativas definidas pela população e contribuir para a melhoria 
geral de sua condição de vida. 

§ 2' — As ações empreendidas visam unicamente ao desenvolvimento municipal, 
devendo estar coerentes com as políticas, programas e projetos de desenvolvimento 
nacional, estadual e regional. 
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Art. 2" Os órgãos da administração municipal têm como finalidade formular políticas 

públicas e normas de funcionamento do sistema, assim como supervisionar, coordenar, 

acompanhar e avaliar os resultados dos respectivos planos, programas e projetos 

implei nentados. 

CAPITULO II 

Dos Princípios Constitucionais 

Art. Os atos da Administração Pública Municipal serão pautados e fundamentados 
nos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da publicidade, da 
impessoalidade e da eficiência. 

§ 1° — São deveres do administrador público, sujeitar-se à lei e às exigências do 
bem comum, assim como conduzir-se sempre pela ética e pela moralidade pública, 

§ 2° — Os atos do administrador público caracterizam-se por serem públicos e 
impe soais, por terem finalidade pública e primarem pela alta qualidade e melhor 
utilizição possível dos recursos disponíveis. 

CAPITULO III 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. V As atividades da Administração Pública Municipal obedecerão aos princípios 
funda mentais do planejamento, da coordenação, da descentralização, da delegação de 
competência e do controle. 

Art. :5" O planejamento das atividades da Administração Municipal será feito através da 
elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos: 

I — Plano de Governo; 
II — Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 

III — Plano Plurianual; 
IV Diretrizes Orçamentárias; 

V — Orçamento Anual, e; 
VI — Planos e Programas Setoriais. 

Art. 6" O Plano Municipal de Desenvolvimento, pautado no conhecimento objetivo da 
realidade econômica, social e financeira do Município, conterá diretrizes gerais de 
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desenvolvimento, definindo objetivos, metas e políticas globais e setoriais da 

Admit iistração Municipal. 

Art. Y O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expaníão urbana do Município, fixando critérios que assegurem a função social da 

propriedade do solo, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a 

proteção do patrimônio ambiental, natural e construído, e o interesse da coletividade. 

Parágrafo único — O Plano Diretor, elaborado com a participação das entidades 

representativas da comunidade diretamente interessada, deverá ser regularmente 

atuali:ado para melhor atender a seus objetivos. 

Art. 3" A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Municipal para as Despesas de Capital e outras, delas 
decor -entes, e para as concernentes aos programas de duração continuada. 

Art. 9° A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá metas e prioridades da 
Administração Municipal, inclusive aquelas relativas às Despesas de Capital, para o 
exerc icio financeiro subsequente; orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e 
dispo -á sobre as alterações na legislação tributária. 

Art. O. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 

I — o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta; 

II — o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III — o orçamento de seguridade social de todas as entidades e órgãos vinculados, 
da Administração direta e indireta, bem como dos fundos instituídos pelo Poder 
Público. 

Art. 11. Os Planos e Programas Setoriais definirão as estratégias de ação do Governo 
Municipal no campo dos serviços públicos, a partir das políticas, prioridades e metas 
fixadas no Plano Municipal de Desenvolvimento. 

Art. 12. Os orçamentos previstos no art. 10 desta Lei serão compatibilizados com o 

Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias, evidenciando os programas e as 
políticas do Governo Municipal. - 

Art. 13. A elaboração e a execução dos planos e programas do Governo Municipal terão 
acorrpanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar 
sua continuidade. 

, 

/ 
---_-------" 
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Art. 14. O Prefeito Municipal, através da Secretaria de Administração, conduzirá o 

proce!so de planejamento institucional, devendo, para tanto: 

- coordenar e integrar a ação local com a do Estado e da União; 

- coordenar e integrar o planejamento em nível municipal, compatibilizando 

metas, objetivos, planos e programas setoriais e globais de trabalho, bem como os 

orçair entos anuais e os planos plurianuais; 
III - acompanhar e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços 

públic os. 

Art. 15. As atividades da Administração Municipal e, especialmente, a execução dos 
plano; e programas de governo serão objeto de coordenação, em todos os níveis. 

Parágrafi único - Quando submetidos ao Prefeito, os assuntos já deverão ter 
sido xeviamente coordenados com todos os setores neles envolvidos, de modo a 
sempre conterem soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e 
setorial do governo. 

Art. 16. A execução das atividades da Administração Municipal será o quanto possível, 
descentralizada, competindo, à estrutura central de direção, estabelecer normas, 
programas e princípios a serem respeitados na execução das atividades delegadas a 
terceiros, condicionada essa delegação, a critérios que atendam ao interesse público e à 
conveniência da Administração Municipal. 

Art. 17. O controle das atividades da Administração Municipal deverá exercer-se em 
todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente: 

I - O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 
obseivância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado; 

li - O controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do 
Município pelos sistemas de controle externo e controle interno, na forma do art. 70 da 
Constituição Federal. 

Art. 18. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de 
processos e supressão de controles que se evidenciarem puramente formais e cujo custo 
seja evidentemente superior ao risco. 

TÍTULO II 

Da Estrutura Administrativa Municipal 

CAPÍTULO I 

Dos órgãos que compõem a Administração Municipal 
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Art. 1 9. O Poder Executivo estrutura-se com os seguintes órgãos de administração 

direta: 

1— PREFEITO E VICE-PREFEITO — CARGOS ELETIVOS. 

Art. O. A estrutura organizacional básica (Cargos de Provimento em Comissão) do 
Poder Executivo Municipal. 

Órgão de Direção e Assessoramento Superior 
a) Gabinete do Prefeito — GP; 
b) Procuradoria Geral do Município — PGM; 
• Controladoria Geral do Município — CGM; 
ti) Superintendência Central de Contabilidade — (SUPCON) 
e) Gabinete da Vice Prefeita — GVP; 
/9 Central de Licitações e Compras do Município — CLCM; 

II- Órgãos de Execução Instrumental e Atuação Programática 
a) Secretaria Municipal de Administração — SEMAD; 
b) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças — SEMPLAN; 
e) Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho — SEMAST; 
d) Secretaria Municipal de Turismo — SEMTUR 
e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável — SEMMADS; 
.fi Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL; 
g) Secretaria Municipal da Juventude - SMJU; 
h) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

SINFRA; 
i) Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura — SEMPESCA; 
j) Secretaria Municipal de Cultura — SEMCULT; 
k) Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS; 
/) Secretaria Municipal de Educação — SEMED; 
m) Secretaria Municipal de Agricultura Familiar — SEMAGRI; 
n) Secretaria Municipal da Mulher — SEMMU; 
o) Secretaria Municipal de Segurança Pública—SSP/PN; 

Parágrafo único — Os servidores do quadro efetivo das Secretarias criadas, 

incorporadas ou desmembradas por esta Lei, com os seus respectivos cargos efetivos, 
será() redistribuídos de acordo com o interesse público, por ato do Poder Executivo. 

Art. 21. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos 
Secretários Municipais, pelo Procurador Geral do Município, pelo Controlador Geral do 
Município, pelo Diretor Geral de Contabilidade, e pelos Assessores e demais cargos 
equiI 'alentes. 
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Parágrafo único — Os cargos comissionados de Procurador Geral e Controlador 

Geral do Município, assim corno o Chefe do Gabinete do Prefeito, Contador Geral, 

Presic ente da Comissão de Licitação e Pregoeiro, são do mesmo nível hierárquico e 

gozam das mesmas prerrogativas e vencimentos dos Secretários Municipais. 

CAPÍTULO 11 

Dos Órgãos de Apoio e Assessoramento 

Art. 22. São órgãos de apoio e assessoramento, a Procuradoria Geral do Município, a 
Controladoria Geral do Município, Superintendência Central de Contabilidade, o 
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeita. 

Parágrafo único. É órgão de apoio administrativo-financeiro, a Comissão 
Perm mente de Licitação (CPL). 

SEÇÃO 1 

Gabinete do Prefeito 

Art. 13. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir o Chefe do Poder Executivo 
no exercício de suas funções administrativas, na preparação de documentos oficiais, sua 
publi:,ação e expedição; nas atividades de expediente em geral; nas suas relações 
exterias com organizações sociais, instituições públicas e órgãos da imprensa; na 
programação e realização de eventos patrocinados pela Prefeitura, e no 
aconipanhamento das ações governamentais, tendo como competência específica: 

I — assistir pessoalmente ao Prefeito; 
II — coordenar a agenda, audiências, reuniões do Prefeito e cerimonial; 
III — preparar e expedir a correspondência do Prefeito; 
IV — preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; 
V — organizar, numerar e manter, sob sua responsabilidade, originais de leis, 

decraos e demais atos pertinentes ao Executivo Municipal; 
VI — responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de apoio 

administrativo do Gabinete; 
VII — planejar, coordenar e executar a realização de eventos; 
VIII — coordenar o registro, em arquivos, das ocorrências levantadas para fins de 

cong n-vação do trabalho jornalístico; 
IX — coordenar e executar as atividades de eventos e publicações; 
X — acompanhar, diariamente, o noticiário de interesse de administração nos 

órgãos de imprensa; 
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XI — coordenar e orientar os repórteres e redatores na confecção das matérias 

jornalísticas relativas às ações do Governo Municipal; 

XII — executar as atividades de levantamento de dados necessários à realização do 

trabal no jornalístico; 
XIII — exercer outras competências correlatas. 

XIV — Promover o desenvolvimento das relações entre Executivo e outros órgãos 

governamentais, administração empresarial e o público em geral; 

XV- Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos. 

Art. /4. Integram à estrutura básica do Gabinete do Prefeito as seguintes unidades 
setori ais; 

Chefia de Gabinete do Prefeito 
- Departamento de Comunicação Social; 

Coordenadoria de Portais e internet; 
Iv- Coordenadoria de Cerimonial; 
V- Assessoria de Relações Institucionais; 
VI- Diretoria Administrativa; 
VII- Assessoria jurídica; 

Art.25. Integram à estrutura básica do Gabinete do Prefeito os Seguintes agentes 
públi -Jos, 

Chefe de Gabinete do Prefeito 
a) Quantidade: 01 

Diretor de Departamento de Comunicação Social 
a) Quantidade: 01 

II. I- Adjunto de Departamento de Comunicação Social 
b) Quantidade 01 

Coordenadoria de Portais e internet; 

a) Quantidade: 01 
III. 1- Adjunto de Portais e internet; 

b) Quantidade 05 

Coordenador de Cerimonial; 
a) Quantidade: 02 

IV. 1— Adjunto de Coordenador de Cerimonial 
b) Quantidade: 02 

IV. II — Cerimonialista 
Quantidade: 05 

• (• 
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V Assessor de Relações Institucionais; 

a) Quantidade: 03 
V.I- Adjunto de Relações Institucionais; 

b) Quantidade: 03 

Vl - Diretor Administrativo 
a) Quantidade: 01 

VI- Assessor Jurídico 
a) Quantidade: 04 

Art. /6. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Secretaria de Governo 
do Município. 

§ 1° - A Secretaria Municipal de Governo tem por finalidade planejar, organizar, 
dirigi r, coordenar e controlar as ações políticas e de comunicação social do Poder 
Executivo Municipal, visando à integração das políticas públicas e das atividades dos 
órgãos e das entidades da Administração Pública, competindo-lhe: 

I - assistir diretamente o Chefe de Executivo Municipal da no desempenho de 
suas atribuições, especialmente: 

II-. efetivar a comunicação dos programas, projetos e ações governamentais e a 
pron.' oção da veiculação da publicidade obrigatória, bem corno, a manutenção e 
alimentação de dados e informações do site oficial da Internet; 

III. executar as atividades de cerimonial público e da condução da organização 
de eventos e solenidades do Poder Executivo Municipal, garantindo a qualidade e o 
cumprimento do protocolo oficial; 

IV- planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar a execução de convênios 
firmados com órgãos federais e estaduais, bem como, entidades governamentais e não 
governamentais nas áreas de sua competência; 
V. desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos. 

§ 2° A Secretaria de Governo do Executivo Municipal tem como estrutura 
básica: 
I - a Secretaria Executiva; 
II - a Assessoria Especial; 
III - a Secretaria Especial de Articulação Social; 

§ 3° Integram à estrutura básica da Secretária de Governo Municipal do Prefeito 
as se guintes unidades setoriais; 

Secretaria Executiva; 
II- Assessor Especial I; 
III- Assessor Especial II 
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SEÇÃO II 
Gabinete do Vice-Prefeito (a) 

Art. 27. O Gabinete do Vice-prefeito (a) tem por finalidade basear o respectivo agente 

político na sede da Administração Municipal, tendo como finalidade específica, a 

mant tenção e o alinhamento com as políticas públicas implementadas pelo Prefeito. 

Paragrafo Único — Integram à estrutura básica do Gabinete do (a)Vice as seguintes 

unich Ldes setoriais; 

1. Assessoria Executiva. 

Art.28. Integra à estrutura básica do Gabinete do Vice o Seguinte agente público; 

Assessor Executivo. 
a) Quantidade: 03 

SEÇÃO III 

Procuradoria Geral do Município 

Art. 29. A Procuradoria Geral tem por finalidade representar o Município, judicial e 
extnjudicialmente, e assessorar o Prefeito em assuntos de natureza jurídica, elaborando 
pare,:.eres e estudos, ou propondo normas, medidas e diretrizes, assistindo-lhe no 
cont -ole interno da legalidade dos atos da Administração Pública, sugerir-lhe medidas 
de caráter jurídico, reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a 
serem prestadas ao Poder Judiciário quando impugnado ato ou omissão governamental, 
bem como exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento ao Prefeito 
Municipal e à administração publica em geral, e realizar os processos administrativos 
disciplinares, na forma da legislação pertinente, competindo-lhe, ainda: 

I — promover a expropriação amigável ou judicial de bens declarados de utilidade 
pública, necessidade pública ou interesse social; 

II — redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, 
contratos e outros documentos de natureza jurídica; 

III — promover a uniformização da jurisprudência administrativa, de forma a evitar 
contradição ou conflito na interpretação das leis e atos administrativos; 

IV — assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, 
alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral; 

V — instaurar e participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação 
jurídica conveniente; 

VI — emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo 
Prefeito e Secretários. 

VII — executar atividades de assessoramento legislativo e manter contatos com 
lide -anças políticas e parlamentares do Município; 

9/44 



1/111 — acompanhar a tramitação dos projetos de interesse do Executivo, prestando 

as infcrmações necessárias; 
IX — examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento envolva matéria 

de competência do Prefeito ou de outra autoridade do Município; 
— promover pesquisa e a regularização dos títulos de propriedade do Município; 

XI — exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza 
jurídic a; 

XII — manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a legislação 
federal e do Estado de interesse do Município; 

Kill — proporcionar assessoramento jurídico-legal aos órgãos da Prefeitura; 

Paragrafb Único - A Procuradoria Geral do Município é o órgão central do 
sisterr a jurídico municipal, sendo a este todas as assessorias jurídicas e demais órgãos 
jurídicos da administração direta e indireta subordinadas a sua supervisão técnico — 
jurídica, sendo apenas funcional a subordinação a cada um dos órgãos ou entidades de 
cuja estrutura seja integrante. 

Art.31. Integra à estrutura básica da Procuradoria Geral do Município a seguinte 
unidaie setorial; 

Centro de Solução Consensual de Conflitos. 

Art.31. Integram à estrutura básica da Procuradoria Geral do Município os Seguintes 
agent s públicos; 

Procurador Geral do Município 
a) Quantidade; 01 

II - Procurador 
a) Quantidade; 03 

III- Diretor Administrativo 
a) Quantidade; 01 

IV- Assessor Técnico I 
a) Quantidade; 02 

V- Assessor Técnico II 
a) Quantidade 05 

Art. 32. Centro de Solução Consensual de Conflitos, será composto pelos seguintes 
agem es públicos; 
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Conciliador 

a) Quantidade; 02 

Diretor Administrativo 

a) Quantidade; 02 

III- Assessor Técnico I 

a) Quantidade 03 

IV - Assessor Técnico II 

a) Quantidade 05. 

SEÇÃO IV 

Controladoria Geral do Município 

Art. 3, 3. Compete à Controladoria Geral do Município assistir direta e indiretamente o 
Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições, em assuntos e providências que, 
no âmbito do Poder Executivo, digam respeito à defesa do patrimônio público e ao 
increnento da transparência da gestão, fazendo-o por meio de atividades de controle 
intern) e auditoria, sendo de sua competência: 

— avaliar o cumprimento das metas previsto no Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentária e do Plano de Governo; 

II — comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência 
da pstão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
Admi nistração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de 
direito privado; 

III -- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem corno dos 
direitos e dos haveres do Município; 

IV — promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a 
padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão; 

V — acompanhar o andamento dos processos licitatórios; 

VI — apurar os atos ou fatos qualificados de ilegais ou irregulares, praticados por 

agents públicos municipais, propondo as providências cabíveis para cada caso; 
VII — acompanhar a preparação dos balancetes, bem como o balanço geral e as 

preswções de contas de recursos transferidos para o Município por outras esferas de 
governo; 

VIII — fiscalizar e realizar a tomada de contas dos órgãos municipais encarregados 

da administração de recursos financeiros e valores; 
IX — exercer outras competências correlatas. 
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Parágrafo único — Fica criada no Âmbito deste Órgão de Apoio, a Ouvidoria 
deste Município que é urna unidade do setor público, que acolhe as demandas dos 

cidadãos, zelando pela garantia da qualidade dos serviços públicos. É o canal por meio 

do qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e 
denúncias sobre a prestação de serviços públicos. 

Art. 34. Integram á estrutura básica do Gabinete da Controladoria Geral do Município 
as seguintes unidades setoriais: 

Departamento de Fiscalização e Controle; 
Departamento de Auditoria e Normas Técnicas; 

III • Ouvidoria 

Pcragrafo único -- As unidades setoriais deste artigo serão gerenciadas pelo 
Controlador Geral do Município. 

Art. 25. Integra a estrutura básica da Controladoria Geral do Município os seguintes 
agentc s públicos: 

Controlador Geral do Município 
a) Quantidade; 01 

II Diretor de Departamento 
a) Quantidade; 03 

II]- Assessor Técnico 
a) Quantidade: 02 

IV- Assessor Técnico I 
a) Quantidade: 02 

V- Assessor Técnico II 
a) Quantidade 02 

SEÇÃO V 

Superintendência Central de Contabilidade 

Art. ,56. Compete à SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE, 

assistir direta e indiretamente o Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições, 
bem como as secretarias municipais que detenham a condição de Unidade 
Orçamentaria, sendo de sua competência: 
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I — propor, controlar e executar as políticas internas de contabilidade do 

Munic pio, avaliando os resultados e reflexos, consoante às disposições legais e 

regulai nentares vigentes; 

II — estabelecer normas, regras e diretrizes para o adequado registro contábil dos 

atos e ratos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Município; 

III — elaborar os relatórios contábeis e fiscais exigidos pela legislação vigente, 
como ..ambém produzir análises da gestão orçamentária, financeira e patrimonial através 
de notas explicativas; 

IV — propor o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a manutenção dos sistemas 
sob gestão da contabilidade do município, observando disposições legais e 
regulamentares vigentes; 

V — elaborar e emitir balancetes, balanços e prestação de contas para os 
respectivos gestores e demais atividades inerentes a contabilidade, em atenção a 
legisk.ção vigente; 

VI — coordenar, orientar e acompanhar as ações setoriais e trabalhos de 
contabilidade dos fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; 

VII — consolidar os relatórios de demonstrativos contábeis para emissão do 
Balan;o Geral da Administração Pública Municipal; 

VIII — centralizar, controlar e executar os trabalhos e serviços de tesouraria e 
contabilidade dos fundos e órgãos da Administração Direta e Indireta; 

IX — manter atualizado o Plano de Contas Contábil do Município, observando a 
legisb tção vigente; 

X — solicitar aos órgãos da Administração Direta e Indireta documentação 
neces3ária para elaboração dos balancetes contábeis e balanço, como também para 
atendimento de requisições e diligências inerentes a contabilidade; 

XI — realizar estudos, acompanhando a legislação e normativos vigentes; 

XII — atender as requisições de informações e documentos contábeis dos órgãos 
da Adninistração Direta e Indireta, naquilo que couber; 

XIII — encaminhar informações e dados contábeis aos órgãos de controle interno 
e externo, consoante às disposições legais e regulamentares vigentes; 

XIV — promover a publicação dos demonstrativos contábeis e relatórios fiscais 
do minicípio nos meios oficiais; 
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XV — avaliar os relatórios de atividades e produtividades dos profissionais de 

Contabilidade dos órgãos/entidades da Administração Pública Municipal, atestando ou 

não a concessão de benefícios, nos casos condicionados pela Lei; 

XVI — exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem 

detem inadas pelo Secretário, observando sempre os princípios legais, éticos e morais. 

Art. 37. Integram á estrutura básica do Gabinete da SUPERINTENDÊNCIA 

CENTRAL DE CONTABILIDADE as seguintes unidades setoriais: 

Diretoria Geral de Contabilidade 
11- Gerência de Contabilidade da Administração Direta e Indireta 

III- Departamento de Avaliação de Registro Contábil e Conciliação Bancária. 

Art. 38. Integra a estrutura básica do Gabinete da SUPERINTENDÊNCIA 
CENTRAL DE CONTABILIDADE os seguintes agentes públicos: 

Contador Geral 
a) Quantidade: 01 

Coordenador de Contabilidade da Administração Direta e Indireta 
a) Quantidade: 02 

In- Assessor Técnico I 
a) Quantidade: 02 

IV- Assessor Técnico II 

a) Quantidade: 02 

SEÇÃO VI 

Da Central de Licitações e Compras do Município 

Art. 39. A Central de Licitações do Município é um órgão da Administração direta, 
sendc subordinado diretamente ao Prefeito Municipal, com objetivo de promover, 
coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução 
das Licitações e Compras do Poder Executivo, com a Finalidade de: 

Promover e supervisionar a realização de licitação; 
II- Realizar, em articulação com órgão solicitante, licitação para obra, para 

compras de bens serviços e para alienação de bens: 
III- Solicitar o pronunciamento de órgãos técnicos, no caso de aquisição de 

material e equipamentos especiais; 
IV- Organizar e manter 
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V- Atualizado o cadastro de fornecedores e o catálogo de materiais; 

VI- Organizar e propor a programação de compras; 

VI] - Realizar Aquisição de Material; 

VI, I- Controlar o prazo de entrega de material adquirido; e 

IX, Promover os atos iniciais visando à imposição de multa e à declaração de 

idoneidade de fornecedor, prestador de serviços executante de obra. 

Art. 4i). Integram à estrutura básica da Central de Licitações e Compras do Município 

as seguintes Unidades Setoriais: 

Departamento de Compras; 

Departamento de Licitações; 
III- Departamento de Contratos Administrativos; 

IV- Pregoeiro Oficial; 

V- Gerencia de Controle e Compras; e 
VI- Coordenação de Pesquisa Preliminar de Preços. 

Art. 41. Integram à estrutura básica da Central de Licitações e Compras do Município 
as seg untes agentes públicos: 

1- Presidente da Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos; 
a) Quantidade: 01 

Diretores de Departamento 
a) Quantidade: 06 

III - Pregoeiro Oficial 

a) Quantidade: 01 

IV- Coordenador de Pesquisa Preliminar de Preços; 
a) Quantidade: 01 

V- Assessor Jurídico 
a) Quantidade: 02 

CAPITULO III 

Da Finalidade e Competência dos Órgãos de Atividades-Meio. 

SEÇÃO I 

Da Secretaria de Administração 

Art. 42. A Secretaria de Administração é um órgão da administração direta responsável 
pelo :ierenciamento do Sistema Municipal de Planejamento e do Sistema de Pessoal, 
Mate -ial, Patrimonial e de Serviços de Auxiliares dos órgãos e entidades da 
Admnistração Municipal. 
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Art. 43. Integram à estrutura básica da Secretaria de Administração as seguintes 

unidad ts setoriais, com seus respectivos agentes. 

Secretario Municipal 
a) Quantidade: 01 

Secretario Adjunto 
a) Quantidade: 01 

III- Assessoria Jurídica 
qj Quantidade: 02 

IV- Departamento de Planejamento e Recursos Humanos 

a) Quantidade: 01 

V- Departamento de Identificação 
a) Quantidade: 01 

VI- Departamento da Junta de Serviço Militar 
a) Quantidade: 01 

VII- Departamento de Manutenção de Informática 

a) Quantidade: 01 

VIII- Departamento de Patrimônio Controle e Fiscalização de Material 
a) Quantidade: 01 
Departamento de Gestão Administrativa 
a) Quantidade: 01 

X Seção de Serviços Gerais: 
a) Quantidade: 20 

X'- Seção de Ouvidoria 
a) Quantidade: 02 

XII- Seção de Protocolo 
a) Quantidade: 02 

X[II- Seção de Almoxarifado 
a) Quantidade: 02 

X[V- Seção de Transporte 
a) Quantidade: 02 
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XV- Coordenador 
a) Quantidade: 10 

X \ Gerente 
a) Quantidade: 10 

XVII- Fiscal de Postura 
a) Quantidade: 06 

SEÇÃO 11 

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

Art. ,14. A Secretaria Municipal de Finanças é o órgão integrante do sistema 
administrativo da Prefeitura Municipal de Paulino Neves ao qual compete a captação e a 
gestão dos recursos financeiros que subsidiam o desenvolvimento do Município. Sendo 
esta pasta presidida por (01) Secretario. 

§ 1° - À Secretaria Municipal de Finanças compete, dentre outras atribuições 
regim 

1 - a formulação, a coordenação e a execução da política de administração 
tributaria e fiscal do Município, bem como o aperfeiçoamento, atualização e 
interpretação da legislação tributária municipal; 

II - a arrecadação, o lançamento e a fiscalização dos tributos e receitas 
muni( ipais; 

III - a organização e a manutenção do cadastro econômico do Município, bem 
como a orientação aos contribuintes quanto a sua atualização; 

IV - a organização, inclusão e a manutenção do cadastro imobiliário; 

V - a inscrição na dívida ativa, a promoção da sua cobrança administrativa e o 
controle e registro do seu pagamento; 

VI - a fixação de critérios para a concessão todos os incentivos fiscais e 
financeiros, tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do Município; 

VII - a centralização e gestão do contencioso administrativo em relação às 
atividades de fiscalização; 

VIII - a promoção da educação fiscal da população como estratégia integradora 

de todas as ações da administração tributária, visando à realização da receita necessária 

aos o )jetivos do Município; 
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IX - a centralização da contabilidade dos fundos e órgãos da Administração 

Direta e Indireta; 

X - a elaboração e emissão de balancetes, balanços e prestação de contas para os 

respec .ivos gestores e demais atividades inerentes à contabilidade, observando a 

legisla 'Ao vigente; 

XI - o estabelecimento de normas e procedimentos para o adequado registro 

contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 

da Adm inistração Pública Municipal; 

XII - a coordenação, orientação e acompanhamento das ações setoriais e 

trabalhos de contabilidade dos fundos, órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal; 

XIII - a consolidação dos relatórios e demonstrativos contábeis para elaboração e 
emissLo do Balanço Geral da Administração Pública Municipal; 

XIV - a elaboração, a manutenção e a atualização do Plano de Contas Único para 
os órgãos da Administração Direta e aprovação dos planos de contas das entidades da 
Admiiiistração Indireta; 

XV - o registro e controle contábil da administração financeira e patrimonial; 

XVI - o assessoramento e direcionamento dos órgãos e entidades do Município 
no prt cedimento da gestão financeira; 

XVII - o registro e gestão da execução orçamentária; 

XVIII - o acompanhamento dos gastos com pessoal, materiais, serviços, 
encan;os diversos, instalações e equipamentos; 

XIX - a programação das despesas de custeio e de capital do Município, em 
articu ação com as demais Secretarias Municipais; 

XX - a realização das receitas e a destinação destes recursos aos outros órgãos 
municipais para que desenvolvam seus programas e ações governamentais, em 
observância às disposições das leis orçamentárias aprovadas e critérios de execução 
orçamentária e financeira estipulados na legislação; 

XXI - a proposição de normas e a definição de procedimentos para controle, 

registro e acompanhamento dos gastos públicos e a análise da viabilidade de instituição 
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e manutenção de fundos especiais com a fixação de normas administrativas para seu 

funcioilamento; 

XXII - o processamento do pagamento de despesas e da movimentação das 

contas bancárias da Prefeitura; 

XXIII - o repasse de recursos ao Poder Legislativo; 

XXIV - a gestão dos recursos provenientes das transferências constitucionais e 

volunt irias; 

XXV - o estabelecimento da programação financeira de desembolso consolidada 
em fluxo de caixa, a uniformização e a padronização de sistemas, procedimentos e 

formu ários aplicados utilizados na execução financeira e a promoção de medidas 
assegt: radoras do equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas municipais; 

XXVI - a proposição dos quadros de detalhamento da execução da despesa 
orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da Administração Direta e Indireta; 

XXVII - o acompanhamento e a coordenação das ações setoriais desenvolvidas, 
visanc o assegurar o cumprimento das prioridades pela Administração Municipal e das 
demandas elencadas no orçamento pela comunidade; 

XXVIII - a coordenação das atividades relativas à execução orçamentária, 
financeira e contábil dos órgãos da Administração Direta Municipal e o estabelecimento 
e acompanhamento da programação financeira de desembolso, de conformidade com 
determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e normas legais pertinentes; 

XXIX - o acompanhamento da execução de convênios em que são convenentes 
órgão; ou entidades do Poder Executivo, bem como a avaliação sobre a fixação de 
contra partidas que utilizam recursos financeiros de órgãos ou entidades do Poder 
Exect tivo Municipal; 

XXX - a coordenação da formulação e definição dos programas e projetos 
gover lamentais para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei 
Orçamentária Anual e do Plano Plurianual do Município, observando as normas da 
Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

XXXI - a elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 
proposta orçamentária, em conjunto com os demais órgãos municipais; 
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XXXII - a orientação aos órgãos e entidades municipais sobre a proposição de 

seus ,)rçamentos e a consolidação das propostas, bem como o controle, 

acomp mhamento e execução do orçamento anual; 

XXXIII - o gerenciamento de riscos no tocante à regularidade das Certidões 

Negativas de Débito, quanto às obrigações acessórias dos órgãos e entidades da 
Admir istração Municipal junto aos demais entes da Federação; 

XXXIV - o gerenciamento de riscos no tocante à regularidade cadastral da 
Admir istração Direta e Indireta para preservarem a regularidade dos seus dados 
cadast -ais junto à Receita Federal do Brasil; 

XXXV - a gestão da infraestrutura, suporte e desenvolvimento do sistema 
inforrr atizado da Secretaria Municipal de Finanças; 

XXXVI - o desenvolvimento ou aquisição de sistemas em bases de dados 
georreferenciadas-geoprocessamento; 

XXXVII - a gestão do sistema de geoprocessamento de interesse do Município. 

Art. 45. Integram à estrutura básica da Secretaria de Planejamento e finanças as 
seguir tes unidades setoriais, 

Gabinete do Secretário; 

11- Chefia de Assessoria Tributária, conferindo-lhes ás seguintes 
competências: 

— prestar assessoramento direto e imediato ao Secretário, Secretário Executivo 
e Che e de Gabinete, na solução das questões técnicas relacionadas à área tributária; 

h) — orientar a aplicação das normas tributárias, dando-lhes interpretação, 
definindo os casos omissos, e propondo os atos necessários ao seu esclarecimento, sem 
prejuízo da competência funcional da Procuradoria Geral do Município; 

c) — realizar estudos pertinentes, examinar, elaborar e/ou revisar minutas de 
projetos de leis, portarias, justificativas, decretos e outros atos jurídicos de interesse ou 
competência da Secretaria, submetidos por despacho do Secretário, do Secretário 
Executivo ou da Chefia de Gabinete à sua apreciação; 

d) — elaborar, examinar, opinar e revisar minutas de portarias, instruções 
normativas e outros atos jurídicos; 
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— manter articulação com outras unidades da Secretaria, visando a coleta de 

subsídios e informações na área tributária e fiscal que viabilizem o desenvolvimento de 

ações integradas de interesse do Órgão; 

f) — propor e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de programas e 

projetos de modernização da Administração Tributária, quando solicitado pelo 

Secret írio; 

g) — pesquisar a legislação de outros entes federativos, buscando conhecer e 

acomr anhar a evolução das técnicas da gestão tributária e fiscal, as jurisprudências e 

decisões dos tribunais superiores, alertando ao Secretário e propondo alternativas de 

solução e adequações necessárias à legislação municipal; 

h) — distribuir processos e outros documentos ao assessor técnico para exame e 
apreci ição; 

— supervisionar e revisar os trabalhos do assessor técnico, convalidando-os por 
meio de despachos de aprovação; 

j) — emitir pareceres em processos submetidos à sua apreciação por força de 
despacho do Secretário, Secretário Executivo e Chefe de Gabinete; 

1) — acompanhar os projetos de lei em matéria tributária em tramitação na 
Cârnaa Municipal de Paulino Neves, sem prejuízo da competência funcional da 
Secrei aria Municipal de Administração; e 

— exercer outras atribuições correlatas que lhes forem determinadas pelo 
Secrei ário, observados os princípios legais, éticos e morais. 

III- Assessoria de Execução Orçamentária e Financeira, conferindo-lhes as 
seguintes atribuições: 

— promover a integração técnica da Secretaria com a unidade central de 
Plane amento Governamental; 

h) — promover a coleta de informações técnicas definidas e solicitadas pela 
unida le central de Planejamento Governamental; 

— participar da elaboração, acompanhamento, controle e revisão do Contrato 
de Resultados da Secretaria; 

d) — desenvolver as funções de planejamento, orçamento, modernização da 
administração e gestão por resultados da Secretaria. 

e) — participar do processo de elaboração e acompanhamento do Plano 
Plurinnual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), dentro da esfera de atribuição da Secretaria; 
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fi acompanhar e avaliar a execução de programas, projetos e atividades da 

Secrett ria; 

— sugerir correções e reformulações desses programas, projetos e atividades e 

colher subsídios para a atualização e o aperfeiçoamento do planejamento, quando 

identif car desvios ou frustrações em relação aos objetivos inicialmente estabelecidos; 

h) garantir a atualização permanente dos sistemas de informações que 

contenham dados referentes à Gestão por Resultados, visando o acompanhamento, 
moniteramento e avaliação das ações governamentais da Secretaria; 

— promover estudos sistemáticos das receitas e das despesas da Secretaria e 
propor medidas regularizadoras, quando for o caso; 

j) — realizar estudos e levantamentos, com vistas à captação de recursos junto a 
entidades oficiais governamentais e não governamentais para a viabilização de 
programas e projetos de interesse da Secretaria; 

k) — planejar e elaborar o fluxo financeiro da Secretaria, baseado nos 
compromissos assumidos e outras despesas planejadas; 

— analisar a viabilidade técnica das despesas, indicando as dotações 
orçamentárias, adequando-as ao orçamento anual e emitindo pareceres para 
conhe imento, análise e autorização do Secretario de Planejamento e Finanças; 

— gerenciar o processo de modernização institucional e a melhoria contínua 
das ai ividades da Secretaria, em consonância com as diretrizes com o Gabinete do 
Prefei o e Secretaria de administração; 

• — elaborar relatórios que subsidiem os órgãos de controle interno quanto à 
realização das ações estratégicas e operacionais da Secretaria; 

• — subsidiar o titular do órgão com informações necessárias ao processo 
decisério das questões de gestão orçamentária e de planejamento; 

p) — gerir a execução orçamentária, financeira e contábil relativos a empenho, 
liquidação e pagamento da despesa no âmbito do Órgão/Entidade, conforme as normas 
e inst uções do órgão central das Finanças Municipais; 

q) — zelar pelo equilíbrio financeiro; 

r) — promover o controle das contas a pagar; 

.5) — administrar os haveres financeiros e mobiliários; 

t) — manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a 
Secretaria junto a entidades ou organismos nacionais e internacionais; 
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zi) — efetuar os registros pertinentes, com base em apurações de atos e fatos 

ilegais ou irregulares, adotando as providências necessárias à responsabilização do 

agente público, inclusive comunicando o fato à autoridade a quem esteja subordinado e 

ao órgLo de Controle Interno; 

v) — acompanhar a elaboração da folha de pagamento dos servidores do 

Órgão/Entidade, efetuando a conferência, a análise e a preparação dos processos e 

demai , expedientes relativos ao cumprimento de obrigações principais e acessórias 

junto a o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), dentre outros; 

14) — gerenciar o cumprimento de obrigações acessórias diversas, no âmbito do 
Órgão Entidade, com o objetivo de assegurar a regularidade fiscal e tributária; 

x) — executar os procedimentos de quitação da folha de pagamento de servidores 
da Secretaria; 

— elaborar a prestação de contas da folha de pagamento de pessoal e da 
execu•?ão orçamentária e financeira; 

— administrar o processo de adiantamento de despesas e os cartões 
corpoiativos da Secretaria, responsabilizando-se pela regularidade da aplicação e 
presta -pão de contas dos recursos recebidos; 

a.1 — acompanhar a utilização dos recursos dos fundos rotativos, no âmbito da 
Secretaria; 

a.2 — administrar o processo de concessão e de prestação de contas de diárias, no 
âmbit ) da Secretaria; 

a.3 — acompanhar e supervisionar a execução financeira de convênios e contratos 
do Órgão/Entidade; 

a.4 — controlar e manter atualizados os documentos comprobatórios das 
opera pões financeiras; 

a.5 — propor a abertura de créditos adicionais necessários à execução dos 
progr Imas, projetos e atividades da Secretaria; 

a.6 — manter atualizado o arquivo de leis, normas e instruções que disciplinam a 
apliwção de recursos financeiros e zelar pela observância da legislação referente à 
exect ção financeira e contábil; 

a.7 — acompanhar os gastos com pessoal, materiais, serviços, encargos diversos, 
instalações e equipamentos, para proposição da programação das despesas de custeio e 

de capital da Secretaria; 
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a.8 contabilizar e controlar a receita e a despesa referentes à prestação de 

contas mensal e a tomada de contas anual, no âmbito da Secretaria, em consonância 

com w resoluções e instruções dos órgãos de controle; 

a.10 — preparar, na periodicidade determinada, a prestação de contas financeira e 

contáhil, abrangendo às demonstrações contábeis e orçamentárias, bem como notas 

explicativas às demonstrações apresentadas e encaminhá-los à unidade central de 

contat ilidade, dentro do prazo previsto, sob pena de responsabilidade; 

b. 1 — realizar o registro e controle contábeis da administração financeira e 
patrirr onial, bem como o registro da execução orçamentária da Secretaria; 

b. 2 — exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem 
determinadas pelo Diretor Administrativo, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

IV- Setor de Compras e Suprimentos, conferindo-lhes as seguintes 
atribuições. 

a) -- promover a instrução e realização dos procedimentos aquisitivos, nas 
moda[idades pertinentes, bem como por dispensa ou inexigibilidade de licitação ou 
medánte adesão à ata de registro de preços no âmbito da Secretaria, após autorização da 
autoridade competente; 

— acompanhar o andamento de todos os processos de aquisições, realizadas 
pela Secretaria; 

c) — definir a modalidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a ser 
adotada nas contratações realizadas no âmbito da Secretaria; 

V- Departamento de Convênios; 

VI- Departamento de Fiscalização de Contratos; 

VII- Departamento de Terras. 

Art. 46. Compõem às Unidades Setoriais os Seguintes Agentes Públicos. 

I — Secretário 

c) Quantidade: 01 

II- Secretário adjunto 

c) Quantidade: 01 
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III - Diretor do Departamento de Terras 

a) Quantidade: 01 

IV -- Assessoria de Execução Orçamentária e Financeira 

a) Quantidade: 01 

V- Assessor Técnico I 

a) Quantidade 02 

VI- Assessor Técnico II 

Quantidade: 04 

CAPÍTULO IV 

Dos Órgàos de Atividades-fim 

SEÇÃO I 

Secretaria de Assistência Social e do Trabalho 

Art.4'7. A Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Trabalho tem por finalidade operacionalizar as políticas públicas de assistência social; 
coordenar e controlar as ações relativas à assistência ao menor e ao idoso; promover a 
reguluização de áreas para fins de habitação, melhorias e recuperação de moradias e 
mutinlo habitacional, com a finalidade de contribuir para a inclusão e promoção social 
dos ;egmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e exclusão social, 
asseg Irando a manutenção de ações comunitárias e programas sociais, e ainda, 
asseswrar o Prefeito nos assuntos relacionados com o incentivo e desenvolvimento das 
relaçôes do trabalho no Município, competindo-lhe: 

I — planejar, dirigir, coordenar, executar e controlar serviços, projetos e programas 
que atendam as carências sociais dos indivíduos e grupos, com centralidade na família, 
a par ir de diretrizes, diagnósticos e programação instituída na forma de Plano Diretor 
ou Plano Municipal de Assistência Social, 

II — atender a população excluída da vida produtiva na comunidade, em situação 
de rico social e pessoal, por meio de orientação e benefício eventual (ajuda concreta 
que se materializa por encaminhamento a serviços, doações, apoio financeiro e outros), 
de acbrdo com critérios pré-estabelecidos; 

III — encaminhar os portadores de necessidades especiais severas, sem condição 
de subsistência pessoal nem familiar e a população de idosos acima de 65 anos de idade, 
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sem q aalquer vínculo de trabalho, para o recebimento do beneficio de prestação 

continuada não contributivo; 
IV — proporcionar apoio psicossocial a indivíduos, grupos e famílias e orientação 

jurídic a a responsáveis por menores infratores ou por crianças e adolescentes com 

direitos violados; 

— promover mutirões, campanhas de mobilização e trabalho sócio-educativo 

que atendam as questões relacionadas com a migração desordenada, habitação, trabalho 

e prostituição infantil, violência na família, segurança, esporte e lazer, em estreita 

articul ação com as demais Secretarias setoriais do Município; 

— incentivar a criação de associações e cooperativas, objetivando a formação 

de grupos, que estimulem e produzam serviços de promoção e proteção social na 

comunidade, assim como de formação de mão-de-obra e geração de renda; 

VTI — manter articulação com entidades de assistência social e de direitos 
humanos das instâncias do governo estadual e federal e com as organizações não 
governamentais, na busca de captação de recursos e apoio técnico; 

VIII — conceder licença de funcionamento a entidades sociais instaladas no 
Município, mantendo cadastro atualizado das existentes, para monitorar e avaliar o tipo 
de assistência que está sendo oferecido às crianças, adolescentes, idosos, portadores de 
necessidades especiais, famílias, migrantes e qualquer outro membro da comunidade 
exclui do do processo de desenvolvimento social; 

IX — celebrar convênios e contratos de parceria com serviços e entidades 
comu iitárias assistenciais, culturais, esportivas, religiosas, entidades filantrópicas e 
demai s instituições da área social, no sentido de fortalecer o Sistema de Assistência 
Socia no Município; 

X — realizar estudos e pesquisas que identifiquem as determinantes mais 
significativas para a qualidade de vida dos residentes no Município, em especial das 
crianças, adolescentes e idosos, para a definição das prioridades de intervenção social, 
guardada a correspondência entre as necessidades e a viabilidade das ações; 

XI — firmar convênios ou acordos com instituições de trabalho; 

XII — manter cadastro de vagas de emprego, disponíveis no Município, bem como 
cadastro e encaminhamento de candidatos a elas; 

XIII — preparar e apresentar as propostas orçamentárias da Secretaria, e. 

XIV — exercer outras competências correlatas. 

Art. 48. Integram à estrutura básica da Secretaria de Assistência Social as seguintes 
unido des setoriais; 

Gabinete do Secretário; 

Departamento de Gestão do SUAS; 
Coordenadoria de Vigilância Socioassintencial; 

III- Departamento de Prestação Social Especial; 
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I V- Coordenação CRAS; 
V- Coordenadoria Transferência de Renda; 
VI. Departamento de Proteção Social Especial; 

Coordenadoria do AEPETI; 
VIII- Departamento Financeiro e Orçamentário; 

IX. Central de Cadastro Único; 

X- Central de operação de Sistemas; 

XI- Supervisão Criança Feliz; 

XII- Coordenação de Segurança Alimentar. 

Art. 4). Compõe ás unidades setoriais os seguintes agentes públicos. 

1. Secretário; 

a) Quantidade: 01 (uma) Vaga. 

II- Diretor de Gestão do SUAS; 

a) Quantidade: 01 (uma) Vaga. 

III- Coordenador de Vigilância Socioassintecial; 

a; Quantidade: 01 (uma) Vaga 

IV - Diretor de Departamento de Prestação Social Especial 

a) Quantidade: 01 (urna) Vaga. 

V.Coordenador CRAS; 

c. o Quantidade: 01 (urna) Vaga. 

VI- Coordenador Transferência de Renda; 

Quantidade: 01 (urna) Vaga 

VII- Diretor de Departamento de Proteção social Especial; 

a) Quantidade: 01 (uma) Vaga 

VIII- Coordenador do AEPETI; 

c) Quantidade: 01 (uma) Vaga. 
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IX- Diretor de Departamento Financeiro e Orçamentário; 

a) Quantidade: 01 (uma) Vaga. 

X- Entrevistador do Cadastro Único; 

a) Quantidade: 06 (seis) Vagas. 

XI- Operador de Sistemas; 

a) Quantidade: 05 (cinco) Vagas. 

XII- Agente administrativo; 

a) Quantidade: 06 (seis) Vagas 

XIII- Assistente social; 

Quantidade: 03 (três) Vagas. 

X1 V- Psicólogos; 

g) Quantidade: 03 (três) Vagas 

XV- Nutricionistas; 

a) Quantidade: 02 (duas) Vagas. 

XVI- Assessor Jurídico; 

a) Quantidade: 01 (uma) Vaga. 

XVII- Coordenador Criança Feliz; 

a) Quantidade: 01 (uma) Vaga. 

XVIII- Assessor Técnico I; 

a) Quantidade: 09 (nove) Vagas 

.X IX- Assessor Técnico II; 

r) Quantidade: 30 (trinta) Vagas 
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X Adjunto; 

cr,1 Quantidade: 01 (uma) Vaga 

XXI- Coordenador de Segurança Alimentar. 

q1 Quantidade: 01 (uma) Vaga 

Parágrafo único — A Secretaria de Assistência Social e Trabalho mantém 
vincu ação técnica e administrativa com o Conselho Municipal de Assistência Social, 
com ,) Conselho Tutelar, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolt scente e com o Conselho Municipal do Idoso. 

SEÇÃO!! 

Da Secretaria de Turismo 

Art. M. A Secretaria de Turismo é um órgão da administração direta responsável pela 
elabo -ação e execução das políticas de desenvolvimento de Turismo no Município. 

Art. 51. — Integra a estrutura Básica da Secretaria de Turismo os seguintes agentes 
públicos: 

Secretário: 01 (uma) Vaga 
Secretario Adjunto: 01 (uma) Vaga. 

111- Assessor Técnico 1: 03 (três) Vagas. 
Pr- Coordenador de Eventos Turísticos: 02 (duas) Vagas. 
V- Assessor Técnico II: 03 (três) Vagas 
VI- Diretor Administrativo: 01 (uma) Vaga. 

SEÇÃO III 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Art. 52. A secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é um órgão da 
admi nistração direta responsável pela elaboração e execução das politicas de 
desenvolvimento econômico e de defesa do Meio Ambiente no Município. 

Art. 53. Integram à estrutura básica da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável os Seguintes agentes públicos: 

Secretario Municipal: 01 (uma) Vaga. 
Adjunto: 01 (uma) Vaga. 

III- Assessor Técnico I: 02 (duas) Vagas. 
IV- Assessor Técnico II: 04 (quatro) Vagas. 
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V- Fiscal Meio Ambiente: 03 (três) Vagas. 

SEÇÃO IV 

Secretaria de Esporte e Lazer 

Art. 54. A Secretaria de Esporte, e Lazer, é um órgão da administração direta 
responsável pela elaboração e execução das políticas de desenvolvimento social, por 
meic de ações relativas ao esporte e lazer. 

Art. 55. Integram à estrutura básica da secretaria de esporte e lazer, os seguintes 
agentes públicos; 

1. Secretario Municipal: 01 (uma) Vaga. 
[- Assessor Técnico I: 02 (duas) Vagas. 

1[1- Assessor Técnico II: 02 (duas) Vagas. 
IV- Diretor de Departamentos de Esportes: 01 (uma) Vaga. 

SEÇÃO V 
Secretaria da Juventude 

Art. 56. A secretaria da Juventude, é um órgão da administração direta responsável 
pela elaboração e execução das políticas de desenvolvimento e ao protagonismo juvenil, 
implementar políticas públicas inovadoras voltadas para a juventude no município. 
Através de uma gestão democrática com autonomia, criatividade, transparência e ampla 
participação popular na implementação de políticas públicas de juventude. 

Art. 57. Integram à estrutura básica da Secretaria da juventude os seguintes agentes 
públicos; 

1- Secretario: 01 (uma) Vaga; 
I- Assessor Técnico I: 01 (uma) Vaga; 

' II- Assessor Técnico II: 02 (uma) Vagas. 

SEÇÃO VI 

Da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Art 58. A secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é um órgão da administração 

direta responsável pela Construção, restauração e conservação de Estradas Municipais, 
Licenciar e Fiscalizar Obras particulares, implantação e manutenção de paisagismo, 
pav mentação de ruas e avenidas, controle e fiscalização do sistema de transportes. 
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Art. 59. Integram à estrutura básica da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

os seguintes agentes públicos; 

1. Secretario Municipal: 01 (uma) Vaga; 
II- Adjunto: 01 (uma) Vaga; 
III- Engenheiro Civil: 03 (três) Vagas; 
IV- Arquiteto: 02 (duas) Vagas; 
V- Assessor Técnico I: 04 (quatro) Vagas; 
VI- Assessor Técnico II: 10 (dez) Vagas; 
VII- Coordenação máquinas Pesadas: 01 (uma) Vaga; 

VIII- Gerente: 01 (uma) Vaga. 

SEÇÃO VII 

Secretaria Municipal de Agricultura Familiar 

Art. 60. A Secretaria Municipal de Agricultura tem por finalidade planejar, coordenar e 
exec utar a política agrícola do Município, mediante o fomento à agricultura, à pecuária, 
ao eKtrativismo vegetal e florestal, à exploração florestal; a política de abastecimento, o 
associativismo e cooperativismo; a defesa e inspeção animal e vegetal; a pesquisa; a 
assistência técnica e extensão rural; o desenvolvimento da agricultura familiar e do 
agrc negócio, o apoio e o fortalecimento da agroindústria rural; o incentivo ao 
investimento industrial; o aproveitamento dos recursos naturais renováveis e a 
comercialização e distribuição de alimentos, cabendo-lhe: 

1 — promover a realização de estudos e a execução de medidas visando ao 
descnvolvimento das atividades agropecuárias no Município e sua integração à 
economia local e regional; 

II — desenvolver programas de desenvolvimento rural e fomento à produção 
agrí 

III — desenvolver programas de assistência técnica e difundir a tecnologia 
apropriada às atividades agropecuárias; 

IV — executar programas municipais de fomento à produção agrícola e ao 
abastecimento, especialmente de hortigranjeiros e alimentos de primeira necessidade; 

V — propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades 
industriais, comerciais e de serviços do Município; 

VI — executar o controle sobre as atividades comerciais, industriais e de serviços, 
a fim evitar que sejam instalados estabelecimentos em lugares inadequados; 

VII — incentivar e orientar a instalação e localização de indústrias que utilizem os 
instmos disponíveis do Município, sem prejuízo do meio ambiente; 

VIII — promover a execução de programas de fomento às atividades industriais e 
comerciais compatíveis com a vocação da economia local; 

IX — administrar e fiscalizar o funcionamento dos mercados, feiras livres e 
mal adouros; 
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X — proteger, defender e valorizar os elementos da natureza, as tradições, os 
costumes e o estímulo às manifestações que possam constituir-se em atrações turísticas; 

XI — implantar a política municipal de meio ambiente, compatibilizando-a com as 

políticas nacionais e estaduais; 
XII — estabelecer diretrizes e políticas de preservação e proteção da fauna e da 

flora, 
XIII — promover a execução de projetos e atividades voltadas para a garantia de 

padrks adequados de qualidade ambiente do Município; 

XIV — orientar e controlar a utilização de defensivos agrícolas, em articulação 

com órgãos de saúde municipal, estadual e federal; 
XV — licenciar, monitorar e fiscalizar as atividades industriais, comerciais, de 

pres .ação de serviços e outras de qualquer natureza, que causem ou possam causar 
imp reto ou degradação ambiental; 

XVI — emitir pareceres quanto à localização, instalação, operação e ampliação de 
inste lações ou atividades potencialmente poluidoras, mediante licenças apropriadas; 

XVII — fiscalizar e controlar as fontes poluidoras e de degradação ambiental, 
()iam rvada a legislação competente; 

XVIII — Relacionar-se com órgãos e entidades estaduais e federais e organizações 
não governamentais preservacronistas; 

XIX — Criar e executar programas de educação ambiental; 
XX — Fiscalizar e autorizar o funcionamento de atividades poluidoras, bem como 

autcrizar o corte de árvores no Município; 
XXI — exercer outras competências correlatas. 

Art, 61. Integram à Estrutura Básica desta Secretaria; 

Secretario: (01) Vaga 
I- Assessor Técnico I: (02) Vagas. 
II- Assessor Técnico II: (02) Vagas. 
LV- Assessor de relações Institucionais: (01) Vaga. 

SEÇÃO VIII 

Da Secretaria de Pesca e Aquicultura 

Art, 62. A secretária de Pesca e Aquicultura é um órgão da administração direta 
responsável pela elaboração e execução das políticas de apoio e desenvolvimento da 
Pes,..a. e Aquicultura do Município. 

Art. 63. Integram à estrutura básica da Secretária de Pesca e Aquicultura os seguintes 

age ates públicos: 

Secretário Municipal 
Quantidade: 01 
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11- Assessor Técnico I 
Quantidade 02 

111 - Assessor Técnico II 

a) Quantidade: 02 

IV- Assessor de relações Institucionais. 

a) Quantidade: 01 

SEÇÃO IX 

Da Secretaria da Mulher 

Art. 64. A Secretaria da Mulher é um órgão da administração direta que tem por 

fina idade propor coordenar e acompanhar a implementação das politicas públicas para 

as mulheres no município, cabendo também a ela promover um atendimento as 
mui leres em situação de violência, orientando-se sobre os diferentes serviços 
disponíveis para a prevenção, apoio e assistência, proporcionando atendimento 
esp( cializado continuo. 

Art. 65. Integram à estrutura básica da Secretaria da Mulher os seguintes agentes 
páb icos; 

1- Secretaria Municipal: 01 (uma) Vaga; 

2- Secretário Adjunto: 01 (uma) Vaga; 

3- Coordenador de Projetos: 01 (uma) Vaga; 

4- Assessor Técnico I: 04 (quatro) Vagas; 

5- Assessor Técnico II: 04 (quatro) Vagas. 

SEÇÃO X 

Da Secretaria de Educação 

Art. 66. A Secretaria de Educação é um órgão da administração direta responsável pela 
definição das politicas educacionais, politicas estas baseadas nas determinações do 
Ministério da Educação, na Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN); 
Competindo a esta secretaria; 

I — a formulação, planejamento, organização, controle e implementação da 
pol tica educacional do Município, fundamentada nos objetivos de desenvolvimento 
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político e social das comunidades, e a concretização do processo educacional, de forma 

democrática e participativa, destacando a função social da escola na formação e 

trans formação do cidadão, em harmonia com o Conselho Municipal de Educação; 

Ii — a elaboração e implementação de programas, projetos e atividades 

educ acionais, com atuação prioritária na Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais e Anos Finais) da Educação Básica; 

III — a formulação do Plano Municipal de Educação, em articulação com os 
órgãos integrantes do sistema de ensino municipal e com segmentos representativos da 
sociedade e da comunidade escolar; 

IV — a integração das ações do Município visando à erradicação do 
analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais de 
educ ação; 

V — a administração e a execução das atividades de educação especial, infantil e 
fundamental por intermédio das suas unidades orgânicas e da Rede Municipal de 
Ensi no; 

VI — o acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos financeiros de 
custeio e investimento no sistema e no processo educacional do Município, para fins de 
aval ação e verificação do cumprimento das obrigações constitucionais; 

VII — a gerência dos recursos destinados à educação, por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Edwação — Fundeb e do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino — FMMDE, tendo como referência a Política Municipal de Educação e os Planos 
Nacional e Municipal de Educação; 

VIII — o diagnóstico permanente, quantitativo e qualitativo, das características e 
qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação das unidades escolares 
e sua compatibilidade com as demandas identificadas; 

IX a coordenação, a supervisão e o controle das ações do Município, relativas 
ao cumprimento das determinações constitucionais referentes à educação, visando à 
preservação dos valores regionais e locais; 

X — a promoção e o incentivo à qualificação e capacitação dos profissionais que 
atuam nos ambientes educacionais do Município. 

§ 1° A SME, no cumprimento de suas finalidades e competências, poderá firmar 
convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos e entidades das administrações 
púbiicas federal, estadual e municipal e da iniciativa privada, desde que autorizada pelo 
Chefe do Poder Executivo e assistida pela Procuradoria-Geral do Município. 

§ 2° No desempenho de suas competências, a SME será assistida pelo Conselho 
Municipal de Educação, pelo Conselho de Alimentação Escolar do Município de 

34/44 



Pauli rio Neves e Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profi ;sionais da Educação — Fundeb e órgãos de caráter consultivo, deliberativo, 

fiscal izador e normativo do Sistema Municipal de Educação, acerca dos temas de suas 

competências definidos em seus regimentos próprios. 

Art. 67. Integram à Estrutura Básica da Secretaria Municipal de Educação as seguintes 

unick [(les setoriais; 

ESTRUTURA EDUCAÇÃO 

CAIR GO 
I - Secretário Municipal 

SALÁRIO BASE 

R$ 6.000,00 
II- Si cretário Adjunto R$4.000,00 
III - kssessor Jurídico R$4. 000,00 
IV - Ouvidor R$2.000,00 
V - Assessoria Técnica em Gestão Educacional R$2. 500,00 
VI - Coordenação de Engenharia das Escolas R$2.500,00 
Vil- Coordenação de Programas e Projetos Educacionais R$2. 500,00 
VIII - Coordenação de Fiscalização e Apoio e Serviços Educacionais R$2. 500,00 
IX - Departamento de Gestão Patrimonial e Financeira R$2.000,00 
1- C )ordenação de Gestão Financeira R$2.000,00 
2- C3ordenação de Gestão Patrimonial R$2.000,00 
X - Departamento de Serviços e Manutenção Escolar R$2.000,00 
XI - Departamento de Recursos Humanos R$2.000,00 
XII Departamento de Apoio e Organização Administrativa e Escolar R$2. 000,00 
I - Coordenação de Registro e Controle do Livro Didático R$2.000,00 
2- C Dordenação de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar R$2 .000,00 
3 - Coordenação de Almoxarifado R$2.000,00 
4 - Coordenação de Transportes Escolares R$2. 000,00 
XIII - Coordenador Geral Pedagógico de Ensino e Planejamento Educacional R$2.500,00 
1 - ..upervisão Escolar R$2.000,00 
2 - Coordenação de Educação Infantil R$2.000,00 
3 - Coordenação do Ciclo de Alfabetização (10 e 2°ano) R$2.000,00 
4 - Coordenação do Ciclo de Complementar de Alfabetização (3° ao 5°ano) R$2.000,00 
5 - Coordenação de Linguagem R$2 .000,00 
6 - Coordenação de Ciências Humanas R$2.000,00 
7 - Coordenação de Matemática R$2.000,00 
8 - Coordenação de Ciências da Natureza R$2 .000,00 
9 - Coordenação de Ensino Religioso R$2.000.00 
10 - Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (EJA) R$2.000,00 
II - Coordenação de Estatística e Censo Escolar R$2.000,00 
12 - Coordenação de Educação Especial R$2.000,00 
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13- Coordenação de Apoio a Projetos Musicais R$2.000,00 

14 - Gestor Escolar R$2.000,00 
15 - Coordenador Escolar R$1.500,00 
16 - .Ngente de Apoio Educacional Salário Mínimo 
XIV- Departamento de Equipe Multidisciplinar R$2. 000,00 
1 - E ivisão de Psicologia R$2 .500,00 

2 - Divisão de Fonoaudiologia R$2.500,00 

3 - Divisão de Psicopedagogia R$2.500,00 

4 — Assistente Social R$2. 500,00 

XV - Departamento de Tecnologia Educacional (D 1E) R$2.000,00 
XVI - Assessor Educacional R$2.000,00 
XVI E - Assessor Técnico Educacional I R$1.300,00 
XVI [I - Assessor Técnico Educacional II Salário Mínimo 

QUANTIDADE DE CARGOS 

Secretário Municipal 1 
Secretário Adjunto 1 
Coo -denação Pedagógico de Planejamento Educacional 1 
Diretor de Departamento 10 
Gestor de Unidade de ensino 55 
Coordenação Nível I 10 
Coordenação Nível II 25 
Coordenação Nível III 100 
Stip, Nvisor 10 
Agente de Apoio Educacional 60 
Assessor Técnico I 15 
Assessor Técnico II 55 
AssIssoria Jurídica 1 

ADCIONAL EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO DE ALUNOS 
E "ÇTOR ESCOLAR 

Alunos 
O a 50 

Acréscimo 
BASE 

51 a 150 R$ 300,00 
151 a450 R$ 500,00 
451 a mais R$1.000,00 
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Obs. adicional terceiro turno "noturno" R$ 500,00 

COORDENADOR ESCOLAR 
Aluros Acréscimo 

0 a 50 BASE 
51 a 150 R$150,00 
151 ;1450 R$250,00 
451 ;t mais R$ 500,00 

Obs. adicional terceiro turno "noturno" R$ 500,00 

SEÇÃO XI 

Da Secretaria de Saúde 

Art. 68. A Secretaria de Saúde é um órgão da administração direta responsável pelo 
Sistema Municipal de Saúde, responsável pela formulação da política municipal de 
saúce, pela coordenação, planejamento, implantação, execução, das metas do governo 
na área da saúde, competindo-lhe também promover estudos, nonnatização, orientação, 
controle e fiscalização dos assuntos pertinentes a sua área de atuação. 

Art, 69. Integram à estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde de Paulino Neves 
as seguintes áreas setoriais: 

I. Secretário Municipal de Saúde; 
II. Secretário Adjunto de Saúde; 

III. Conselho Municipal de Saúde; 
IV. Coordenações;
a. Atenção Básica 
b. Saúde Bucal 
c. Atenção Psicossocial 
d. Farmácia Básica e Hospitalar 
e. Vigilância Sanitária 
f. Imunização e Rede de Frios 
g. Programa Saúde na Escola (PSE) 
h. Saúde da Mulher e do Homem 
i. Epidemiologia (Endemias) 
j. Sistemas e Informações 
V. Departamento de Transporte; 

VI. Departamento de Tratamento Fora do Domicilio - TFD; 
VII. Departamento de Recursos Humanos; 

VIII. Departamento de Protocolo; 
IX. Departamento de Regulação; 
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X. Departamento de Ouvidoria; 

:XI. Gerência Financeira; 
XII. Gerência Jurídica; 

XIII. Gerência de Auditoria Controle e Avaliação; 
X [V. Gerência de Centro de Saúde; 
XV. Assessor Técnico I 

XVI. Assessor Técnico II 

Art, 70. Integram à estrutura básica da Secretaria de Saúde os seguintes Agentes 
púbj icos: 

t- Secretário Municipal 
a) Quantidade: 01 

II- Secretário Adjunto 
,a) Quantidade: 01 

RI- Coordenação 
a) Quantidade: 11 

[V- Gerente 
a) Quantidade: 04 

V- Assessor Técnico I 
a) Quantidade: 11 

VI- Assessor Técnico II 
a) Quantidade: 12 

SEÇÃO XII 

Secretaria Municipal de Segurança Pública 

Ari. 71. A Secretaria Municipal de Segurança Pública trata-se de um órgão público 
Municipal, responsável pela administração das atividades da Segurança Pública. Tem o 
intuito de estabelecer politicas públicas de segurança local, bem como estabelecer 
programas e projetos comunitários à população. 

§ 10 - Visar Cumprir as responsabilidades e atribuições prev istas para o 
Município na política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. 

§ 2° - São atribuições da Secretaria Municipal de Segurança Pública; 

Propor e Conduzir a política de segurança do Município, com ênfase na 
prevenção da violência e realização de programas sociais; 
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11- Coordenar as ações da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e 

Bombeiros Civis quando atuarem em conjunto com a GCM; 

III- Assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais nos assuntos 

relacionados à segurança pública; 

IV- Estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança pública no 

Município; 

V- Estabelecer relação com os órgãos de segurança públicas estaduais e 

federais, visando ação integrada no Município, inclusive com 

planejamento e integração das comunicações; 

VI- Estabelecer, quando cabível e autorizado, o policiamento, controle e 
fiscalização do trânsito; 

VII- Propor prioridade nas ações de policiamento investigativo, preventivo e 
ostensivo realizadas pelos órgãos de segurança pública que atuam no 

município, por meio de intercâmbio permanente de informações e 
gerenciamento; 

VIII- Estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário, com 
entidades nacionais ou estrangeiras que exerçam atividades destinadas a 
estudos e pesquisa de interesse da segurança pública; 

30 Está secretaria atuará em conformidade com a Constituição Federal de 
198R, bem como terá seus vetores de politicas publicas, consolidados na Lei N° 13.675, 
de 1 1 de Junho de 2018, sem prejuízo das demais legislações pertinentes. 

Art. 72. Integram à estrutura básica da Secretaria de Segurança Pública os seguintes 
Agentes públicos: 

Gabinete do Secretário 
a) Secretario Municipal 
b) Secretário Adjunto 
c) Assessor Técnico I 
d) Assessor Técnico II 

Diretoria de Defesa Civil 
a) Gerente de Operações e Logística 

III- Comando da Guarda Municipal 
a) Comandante da Guarda Municipal 

b) Subcomandante da Guarda Municipal 
c) Chefe de Setor de Trânsito e Policiamento Comunitário 

d) Chefe do Setor Operacional 
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SEÇÃO XIII 

Secretaria Municipal de Cultura 

Art. 73. À Secretaria Municipal de Cultura, cuja sigla para fins das relações 

intergovernamentais é SECULT, compete, dentre outras atribuições regulamentares: 

I - formular e executar a política municipal de cultura, proteção do patrimônio 
histórico e cultural, e incentivo às formas de expressão e manifestação cultural no 
território do Município; 

II - estruturar e apoiar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de 
Culi ura e o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural; 

III - promover a gestão do Fundo Municipal de Cultura, zelando pela aplicação 
dos seus recursos na efetivação das respectivas políticas públicas do Município, de 
acordo com a legislação específica que o instituiu; 

IV - fomentar a difusão de talentos e proporcionar à comunidade condições de 
desenvolvimento cultural, dinamizando, incentivando e difundindo a cultura e seus 
diversos aspectos; 

V - promover, incentivar e executar atividades culturais, isoladamente ou em 
articulação com organizações e entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, em todas as vertentes culturais, especialmente as de caráter popular; 

VI - propiciar oportunidades à população de estudos específicos em escolas, 
museus, espaços culturais e bibliotecas, com o intuito de integrar a educação com a 
cull ura; 

VII - administrar o acervo e os espaços culturais do Município. 

Ari. 74. Integram à estrutura básica da Secretaria de Segurança Pública os seguintes 
Agentes públicos: 

1- Secretaria Municipal: 01 (urna) Vaga 

2- Assessor Técnico: 02 (duas) Vagas 

3- Assessor Administrativo: 02 (duas) Vagas 

4- Coordenador de Patrimônio Municipal de Cultura: 01 (uma) Vaga 

5- Coordenador de Patrimônio Material e Imaterial: 01 (uma) Vaga 

6- Coordenação de Ação e Difusão Cultural: 01 (urna) Vaga 

7- Coordenação de Espaços Culturais: 04 (quatro) Vagas 
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TÍTULO III 

Do Quadro de Pessoal 

Art. 75. Os Cargos em Comissão são aqueles de confiança, de livre nomeação e 

exaieração pelo Prefeito Municipal. 

Art 76. As funções gratificadas constituem vantagem transitória e serão privativas de 

ser idores ocupantes de cargos efetivos. 

Art, 77. Fica estabelecido o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções 

gratificadas da Prefeitura Municipal, estabelecida nomenclatura, quantitativos e 

remuneração, conforme os seus anexos. 

Art, 78. A estrutura organizacional básica (cargos de provimento efetivo) do Poder 

Executivo Municipal. Fica consolidada a estrutura dos cargos providos (cargos de 

provimento efetivo) do Poder Executivo. 

Parágrafo único: Os cargos abaixo relacionados que trata o caput deste artigo, 
defi nidos em leis anteriores e preenchidos por meio de concurso público anteriores. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CARGO QUANTIDADE 

ASSISTENTE SOCIAL 01 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 

AUXILIAR DE SER VIÇIOS GERIAS 47 

ENGENHEIRO AGRONOMO 01 

MOTORISTA 02 

PSI COLOGO 01 

TECNICO MEIO AMBIENTE 01 

VIGIAS 19 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGO QUANTIDADE 

AG ENTE COMUNITÁRIO DE 

ENDEMIAS 

06 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 45 

AC ENTE DE SAUDE PUBLICA 04 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 

AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS 01 

ENFERMEIRO 02 

ENI 'ERMEIRO PSF 06 

FARMACEUTICO BIOQUÍMICO 01 

FISCAL SANITÁRIO 01 

MOTORISTA 09 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 08 

TECNICO EM LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS 

01 

VICIAS 05 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CARGO QUANTIDADE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22 
AU KIL IAR DE SERVIÇOS GERAIS 99 

MC TORISTA 05 
PEI )AGOGO 02 
PROFESSOR NIVEL I 160 
PROFESSOR NÍVEL 1- CIÊNCIAS 14 
PROFESSOR NIVEL I EDUCAÇÃO - 
FÍSICA 

03 

PROFESSOR NIVEL 1- FILOSOFIA 03 
PROFESSOR NIVEL 1- GEOGRAFIA 14 
PROFESSOR NIVEL 1- HISTÓRIA 10 
PROFESSOR NIVEL I - INGLÊS 04 
PROFESSOR NIVEL I — LÍNGUA 
PO.. .TUGUESA 

26 

PROFESSOR NIVEL 1- MATEMÁTICA 12 
PROFESSOR NÍVEL — NÍVEL 
ESPECIAL 

81 

VIGIAS 86 

Ar:. 79. Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder Gratificação por Serviços 
Especiais - GSESP de até 100% (duzentos por cento) sobre o vencimento, aos 
ser fidores que prestem serviços de especial relevância. 

Ar. 80. Aos servidores ocupantes de cargos dedicados a assistência e defesa jurídica 
do município poderão ser concedidas Gratificação de Atividade Jurídica - GAJ de até 
100% (cem por cento) do vencimento base. 
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TÍTULO IV 

Do Conselho de Gestão Estratégica 

Das Micropolíticas de Governo 

Art, 81. Fica criado o Conselho de Planejamento e Gestão Estratégica das 

Macropolíticas de Governo com a missão de assegurar o cumprimento dos princípios, 

obj( tivos e metas dos programas governamentais e do Plano Plurianual. 

Art, 82. São atribuições do Conselho de Planejamento e Gestão Estratégica das 
Macropolíticas de Governo: 

I — realizar reuniões com o fim de planejar, encaminhar proposições, discutir, 

deb ater e deliberar sobre os assuntos de interesse do Governo Municipal, objetivando 
assegurar e promover as políticas públicas prioritárias que resultem no desenvolvimento 
eco lômico e social do Município, bem assim garantir a consonância da execução dos 
pro Jamas e metas de governo com a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e o Plano 
Plu -ianual — PPA. 

§ 1° O Conselho de Planejamento e Gestão Estratégica das Macropolíticas de 
Goi,errio reunir-se-á mensalmente, em data determinada pelo Gabinete do prefeito 
Municipal. 

§ 2" O Conselho será presido pelo Prefeito Municipal e nas suas ausências pelo 
Secretario Municipal de Governo, sendo definido por Decreto do Poder Executivo 
Municipal a composição, funcionamento e o valor do jeton ao qual farão jus, 
me lsalmente, os membros do Conselho de Planejamento e Gestão Estratégica das 
Ma cropolíticas de Governo. 

TÍTULO V 

Disposições Gerais e Transitórias 

Ar:. 83. Ficam mantidos todos os Fundos e Conselhos Municipais criados por leis 
específicas até a presente data. 

Art. 84. O Secretário Municipal, em suas ausências e impedimentos legais, será 
sutstituído pelo respectivo Secretário Adjunto. 

Art. 85. O Poder Executivo definirá por decreto a estrutura dos órgãos de que trata 
est i Lei, a respectiva estrutura organizacional básica, as competências, atribuições e os 
níN, eis de atuação, bem como seus regimentos. 

Art. 86. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta dos 
rec ursos orçamentários próprios. 
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Art. 87. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta dos 
recursos orçamentários próprios. 

Art. 88. Os cargos de assessor técnico III ficam extintos e os servidores ocupantes dos 
mesmos ficam enquadrados a partir da presente lei no cargo de assessor técnico 11. 

Parágrafo único. O cargo de Chefia de gabinete fica extinto, sendo substituído 
pelo de Secretario adjunto. Ressalvando — se, o Chefe de Gabinete do Prefeito. 

Art. 89. Os cargos de vencimento base igual ao salário mínimo nacional, nunca poderão 
receber valor inferior, devendo ser pago o valor da diferença em forma de abono de 
equiparação ao salário mínimo, até correção por meio de lei dos valores remuneratórios. 

Art. 90. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Revogam-se todas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAULINO NEVES, ESTADO DO 
MARANHÃO, aos 20 dias do mês de deze bra 4. e 2021. 

RÃ1MUNbi DE OLIVEIRA FILHO 
Pr feito Municipal 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 

GABINETE DO PREFEITO - GP 
CNPJ: N° 01.562.914/0001-09 

Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

ANEXO 

SEÇÃO I 

GABINETE DO PREFEITO 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
C hefe de Gabinete 01 R$ 6.000,00 
Diretor Dep Comunicação Social 01 R$ 2.000,00 
A djunto de Dep Comunicação Social 01 R$ 1.500,00 
Coordenador de Portais e Internet 01 R$ 2.000,00 
Ajunto de Portais e Internet 05 R$ 1.500,00 
Coordenador de Cerimonial 02 R$ 2.000,00 
Coordenador Adjunto de Cerimonial 02 R$ 1.500,00 
C'erimonialista 05 R$ 1.300,00 
Assessor de Relações Institucionais 03 R$ 3.000,00 
Adjunto de Relações Institucionais 03 R$ 2.000,00 
Diretor Administrativo 01 R$ 2.500,00 
Assessor Jurídico 04 R$ 4.000,00 

GABINETE DO VICE-PREFEITO 

N" VAGAS VENCIMENTOSL CARGO 
ssessor Executivo 03 Salário Mínimo 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Procurador Geral do Município 01 R$ 6.000,00 
Procurador 03 R$ 5.000,00 
Diretor Administrativo 01 R$ 2.500,00 
Assessor Técnico I 03 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico H 05 Salário Mínimo 
Conciliador 02 R$ 2.000,00 
Diretor Administrativo 02 R$ 2.500,00 
Assessor Técnico 1 03 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 03 Salário Mínimo 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 

GABINETE DO PREFEITO - GP 
CNPJ: N" 01.562.914/0001-09 

Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Controlador Geral do Município 01 R$ 6.000,00 
1)iretor de Departamento 03 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico I 02 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 04 Salário Mínimo 

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Contador Geral 01 R$ 6.000,00 
Coordenador de Contabilidade da 
Administração Direta e Indireta 

02 R$ 2.200,00 

Assessor Técnico I 02 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 02 Salário Mínimo 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS DO MUNICÍPIO 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Presidente da Central de Compras 
I Ácitações e Contratos Administrativos 

01 R$ 6.000,00 

Diretores de De artamentos 06 R$ 2.000,00 
Pregoeiro Oficial 01 RS 6.000,00 
Assessor Jurídico 02 R$ 4.000,00 
Coordenador de Pesquisa Preliminar de 
Preços 

01 R$3,500,00 

Assessor Técnico I 01 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 02 Salário Mínimo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CARGO N° 
VAGAS 

VENCIMENTOS 

Secretário Municipal 01 R$ 6.000,00 
Secretário Adjunto 01 R$ 4.000,00 
Assessoria Jurídica 02 R$ 4.000,00 
Departamento de Planejamento e 
Recursos humanos 

01 R$ 2.000,00 

Departamento de Identificação 01 R$ 2.000,00 
Departamento da Junta de Serviço 01 RS.2:000,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 
GABINETE DO PREFEITO - GP 

CNPJ: N" 01.562.914/0001-09 
Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

militar 
Departamento de Manutenção de 
Informática 

01 R$ 2.000,00 

Departamento de Patrimônio Fiscalização 
de Material 

01 RS 2.000,00 

Departamento de Gestão Administrativa 01 R$ 2.000,00 
Seção Geral da Administração Pública 01 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico I 10 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 20 Salário Mínimo 
Gerência de Logística 02 R$ 2.000,00 
Coordenador de Transporte 01 R$ 2.000,00 
Gerente de Transporte 02 R$ 1.500,00 
Assessor Técnico I 10 R$ 2.000,00 
,Assessor Técnico II 10 Salário Mínimo 
'Fiscal de Postura 05 R$ 1.500,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

CARGO N" VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário Municipal 01 R$ 6.000,00 
Secretário Adjunto 01 R$ 4.000,00 
Chefe de Setor de Tributos 01 R$ 3.000,00 
Assessor Especial de Execução 
Oisamentária e Financeira 

01 R$ 3.500,00 

Assessor Técnico I 04 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 04 Salário Mínimo 
Fiscais de Tributos 05 R$ 1.500,00 
Fiscais de Contratos 06 R$ 1.500,00 
Diretor do Departamento de 
Tt rras 

01 R$ 2.000,00 

As sessor Técnico 1 03 R$ 2.000,00 
As sessor Técnico II 03 Salário Mínimo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário 01 R$ 6.000,00 
Secretário Adjunto 01 R$ 4.000,00 
Diretor Departamento de Gestão do 
SUAS/ Diretor 

01 R$ 2.000,00 

Coordenador de Vigilância 01 R$ 2.000,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 

GABINETE DO PREFEITO - GP 
CNPJ: N" 01.562.914/0001-09 

Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

Socioassistencial 
Diretor Departamento de Prestação 
SoiAal Básica 

01 R$ 2.000,00 

Coordenação do CRAS 01 R$ 2.000,00 
Coordenação de Transferência de 
Renda 

01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento de 
Pr)teção Social Especial 

01 R$ 2.000,00 

Coordenação do AEPETI 01 R$ 2.000,00 
Departamento Financeiro e 
øt çamentário 

01 R$ 2.000,00 

Entrevistador do Cadastro Único 06 R$ 1.500,00 
Operador de Sistemas 05 R$ 1.500,00 
Agente Administrativo 06 R$ 1.500,00 
Assistente Social 03 R$2.500,00 
Psicólogos 03 R$2.500,00 
Nt tricionista 01 R$2.500,00 
Cc ordenador de Segurança 
Al imentar 

01 R$2.000,00 

Assessor Jurídico 01 R$ 4.000,00 
Ct ordenador Criança Feliz 01 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico I 09 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 30 Salário Mínimo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 

CARGO N" VAGAS VENCIMENTOS 
Ser etário 01 R$ 6.000,00 
Secretário Ad'unto 01 R$ 4.000,00 
Assessor Técnico I 03 R$ 2.000,00 
Co3rdenador de Eventos Turísticos 02 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 05 Salário Mínimo 
Diretor Administrativo 01 R$ 2.500,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 

GABINETE DO PREFEITO - GP 
CNPJ: N° 01.562.914/0001-09 

Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

CARGO N" VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário (a) Municipal 01 R$ 6.000,00 
Seer .4ário Ad-unto 01 R$ 4.000,00 
Assessor Técnico I 02 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 04 Salário Mínimo 
Fiscal de Meio Ambiente 03 R$ 1.500,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Sec retário (a) Municipal 01 R$ 6.000,00 
Aw essor Técnico I 02 R$ 2.000,00 
Asessor Técnico II 02 Salário Mínimo 
Diretor de Departamento de 
Esportes 

01 145; 2.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário (a) 01 R$ 6.000,00 
Assessor técnico I 01 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico H 02 Salário Mínimo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

CARGO N" VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário (a) Municipal 01 R$ 6.000,00 
Secretário Adjunto 01 R$ 4.000,00 
Engenheiro Civil 03 R$ 5.000,00 
Arquiteto 02 R$ 4.000,00 
Assessor Técnico I 04 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 10 Salário Mínimo 
Coordenador de Máquinas 
Pesadas 

01 R$ 2.000,00 

Gerente de Máquinas Pesadas 01 R$ 1.500,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 
GABINETE DO PREFEITO - GP 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 

CARGO N" VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário a 01 R$ 6.000,00 
A!.sessor Técnico I 02 R$ 2.000,00 
A!.sessor Técnico II 02 Salário Mínimo 
A!,sessor de Relações 
Institucionais 

01 R$ 3.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 

CARGO N" VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário (a) 01 R$ 6.000,00 
Assessor Técnico I 02 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 02 Salário Mínimo 
Assessor de Relações 
Ir Istitucionais 

01 R$ 3.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 

CARGO N" VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário (a) Municipal 01 R$ 6.000,00 
Secretário Adjunto 01 R$ 4.000,00 
Assessor Técnico I 04 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 04 Salário Mínimo 
Coordenador de Projetos 01 R$ 2.000,00 

ESTREITURA EDUCAÇÃO 

CARGO 
SALÁRIO 

BASE 
1 - Secretário Municipal R$ 6.000,00 
II — Secretario Adjunto R$ 4.000,00 
I H - Assessor Jurídico R$ 4.000,00 
IV - Ouvidor R$ 2.000,00 
V - Assessoria Técnica em Gestão Educacional R$ 2.500,00 
VI - Coordenação de Engenharia das Escolas R$ 2.500,00 
VII - Coordenação de Programas e Projetos Educacionais R$ 2.500,00 
VII!- Coordenação de Fiscalização e Apoio a Serviços 
Educacionais R$ 2.500,00 
IX - Departamento de Gestão Patrimonial e Financeira R$ 2.000,00 
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1- Coordenação de Gestão Financeira R$2.000,00 

2- Coordenação de Gestão Patrimonial R$2.000,00 

X - Departamento de Serviços e Manutenção Escolar R$2.000,00 
)1 - Departamento de Recursos Humanos R$2.000,00 
XII - Departamento de Apoio e Organização Admirativa e 
Escolar R$2.000,00 
1 - Coordenação de Registro e Controle do Livro Didático R$2.000,00 
2- Coordenação de Controle e Distribuição da Alimentação 
Escolar R$2.000,00 
3 - Coordenação de Almoxarifado R$2.000,00 
4 - Coordenação de Transportes Escolares R$2.000,00 
XIII - Coordenador Geral Pedagógico de Ensino 
Planejamento Educacional R$2.500,00 
1 - Supervisão Escolar R$2.000,00 
2 - Coordenação de Educação Infantil R$2.000,00 
2. - Coordenação do Ciclo de Alfabetização (1° e 2°ano) R$2.000,00 

- Coordenação do Ciclo de Complementar de 
Alfabetização (30 ao 5°ano) R$2.000,00 
5 - Coordenação de Linguagem R$2.000,00 
f, - Coordenação de Ciências Humanas R$2.000,00 
7 - Coordenação de Matemática R$2.000,00 
8 - Coordenação de Ciências da Natureza R$2.000,00 
9 - Coordenação de Ensino Religioso R$2.000,00 
10- Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (EJA) R$2.000,00 
11 - Coordenação de Estatística e Censo Escolar R$2.000,00 
12 - Coordenação de Educação Especial R$2.000,00 
13- Coordenação de Apoio a Projetos Musicais 

_____ 
R$2.000,00 

14 - Gestor Escolar R$2.000,00 
15 - Coordenador Escolar R$1.500,00 
16 - Agente de Apoio Educacional Sa la rio Mínimo 
:(.1V- Departamento de Equipe Multidisciplinar R$2.000,00 
1 - Divisão de Psicologia R$2.500,00 
2, - Divisão de Fonoaudiolo ia R$2.500,00 
:1- Divisão de Psicopedagogia R$2 500I_ 00 -- 

R$2.500,00 4— Assistente Social 
R$2.000,00 :ÇV - Departamento de Tecnologia Educacional (DTE) 

'XVI - Assessor Técnico Educacional 1 R$1.300,00 
XVII- Assessor Técnico Educacional H Salário Mínimo 
WIII — Divisão de Nutrição e Responsável Técnico BS 2.500,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 

GABINETE DO PREFEITO - GP 
CNPJ: N° 01.562.914/0001-09 

Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

ÇIUANTIDADE DE CARGOS 

Secretário Municipal 
Secretario Adjunto 
Coordenação Geral de Ensino Pedagógico de Planejamento 
1 ducacional 1 
Diretor de Departamento 10 
Cestor de Unidade de Ensino 55 
Coordenação Nível I 10 
Coordenação Nível II 25 
Coordenação Nível III 100 
Supervisor 10 
Agente de Apoio Educacional 60 
Assessor Técnico Educacional I 15 
Assessor Técnico II 55 
Assessoria Jurídica 1 

ADCIONAL EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO DE ALUNOS 

GESTOR ESCOLAR 
\LUNOS ACRÉSCIMO 

O a 50 BASE 
51 a 150 R$ 300,00 
151 a 450 R$ 500,00 
451 a mais R$ 1.000,00 

Obs. adicional terceiro turno "noturno" 

COORDENADOR ESCOLAR 

R$ 500,00' 

ALUNOS ACRÉSCIMO 
0 a 50 BASE 
51 a 150 R$ 150,00 
151 a 450 R$ 250,00 
451 a mais R$ 500,00 

Obs. adicional terceiro turno "noturno" R$ 501400 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 
GABINETE DO PREFEITO - GP 

CNPJ: N° 01.562.914/0001-09 
Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGOS N° DE VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário 01 RS 6.000,00 
Se ':.retário Adjunto 01 R$ 4.000,00 
Cc ordenação 11 R$ 2.000,00 
Gerente 04 R$ 4.000,00 
Assessor Técnico I 11 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 12 Salário Mínimo 
Assessor Jurídico 01 R$ 4.000,00 
Diretor de Departamento 06 R$ 2.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CARGOS N° DE VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário 01 R$6.000,00 
Secretário Adjunto 01 R$ 4.000,00 
Assessor Técnico I 02 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 04 Salário Mínimo 
Diretoria da Defesa Civil 01 R$ 2.000,00 
Gerente de Operações e Logísticas 01 R$ 1.500,00 
Comandante da Guarda 
Municipal 

01 R$ 2.000,00 

Sul ,comandante da Guarda 
Municipal 

01 R$ 1.500,00 

Chefe de setor de Trânsito e 
Policiamento Comunitário 

01 R$ 1.500,00 

Chefe do Setor Operacional 01 R$ 1.300,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CARGO N° VAGAS VENCIMENTOS 
Secretário 01 RS 6.000,00 
Assessor técnico I 02 R$ 2.000,00 
Assessor Técnico II 03 Salário Mínimo 
Coordenador do Sistema Municipal 
di ,?, Cultura 

01 R$ 2.000,00 

Coordenador de Patrimônio 
Material e Imaterial 

01 R$ 2.000,00 

Coordenação de Ação e Difusão 01 R$ 2.000,00 

9/10 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES — PMPN 

GABINETE DO PREFEITO - GP 
CNPJ: N" 01.562.914/0001-09 

Av. Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Paulino Neves - MA. 

Cidtural 
Coordenação de Espaços Culturais 04 R$ 2.000,00 

QUADRO DEMONSTRATIVO I DIÁRIA DE DESLOCAMENTO 

CARGOS VALOR 
DENTRO DO 

ESTADO 

VALOR FORA 
DO ESTADO 

Prefeito e Vice-Prefeito Municipal R$ R$ 500,00 R$ 1.000,00 
Secretários Municipais, 

Secretários Municipais Adjuntos, 

Chefe de Gabinete, Procurador 

Geral do Munícipio, Procurador do 

Município, Controlador Geral do 

Município e Presidente da Central 

de Licitações e Compras do 

Município. 

R$ 380,00 RS 600,00 

Demais Cargos R$ 380,00 R$ 600,00 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - MA, 
ESTADO DO MARANHÃO, EM 15 D DEZEMBRO DE 2021. 

~DO DE OLIVEIRA FILHO 

Prefeito Municipal de Paulino Neves - MA 
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ÉS ADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 01.562.914/0001-09 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI 

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito 
iviunicipai de 'Pauiino Neves, Estado do iviaranhão, RAIMUNDO DE 
OLIVEIRA .FILHO, no uso de suas atribuições previstas na Constituição 
Federal e na Constituição do Estado do Maranhão, recepcionadas pela Lei 
Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de Paulino 
Neves/MA, às autoridades federais, estaduais e municipais, e a quem possa 
interessar. que SANCIONA E PROMULGA a LEI N° 138 DE 20 DE 
DEZEMBRO 2021, que "Dispõe sobre a Reorganização Administrativa, 
consolida e modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. Revogando a Lei n° 084/GP/201.7 de 02 
.95_11111ell U 1.1-W .G1UP .1 / . Ç LIUÇ IIGNILIC 4W VILIMILLIP a iiie3VIILG Lel,  paia yuu, 

doravante, passe a viger em seus legais efeitos. E para que não se possa 
alegar ignorância, faço público o presente Edital que será afixado em local de 
costume e de fácil acesso ao público. Dou a Lei n° 138, de 20 de dezembro 
2021 por publicada. 

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES, 
ESTADO DO MARANHÃO, aos vinte dias _do mês de dezembro do ano de 
dois mil e vinte e um. 

REG1STRE-,SE, 
CUMPRA-SE. 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO 
Prefeito Municipal 

Certifico que nesta data publiquei e registrei a presente Lei em forma de Edital, tendo 
sido afixada um exemplar no Átrio desta Prefeitura e demais locais de acesso ao público. 

Paulino Neves — 20 se dezembro de 2021. 

João acedo da Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 


