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Of. 322/2017-GAB 
 
 

Palmas, Paraná, em 20 de novembro de 2017. 
 
 
Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei nº 79/2017 
 
 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Palmas, 
 
 

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o objetivo de 
encaminhar o Projeto de Lei em anexo, que dispõe sobre a Estrutura 
Administrativa do Poder Executivo do Município de Palmas, Estado do Paraná, 
e dá outras providências. 

 
Com o objetivo de esclarecer os motivos da presente medida, 

encaminho ainda a indispensável justificativa, solicitando, desde logo, a adoção 
do trâmite previsto para as leis complementares. 

 
Requer-se, desde logo, que o referido projeto seja apreciado, 

discutido e votado por esta Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima, 
nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal e artigo 39 do Regimento 
Interno, inclusive com a convocação extraordinária do Plenário, este com 
fundamento no artigo 87, inciso XIX, da Lei Orgânica Municipal, e artigo 108, 
inciso II, do Regimento Interno, a fim de que seja possível a implantação da 
nova estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal a partir de 1º de 
janeiro de 2018. 

 
Por oportuno, apresento a Vossa Excelência protestos de alta estima 

e distinta consideração. 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou 
Prefeito Municipal 

 
 
À Sua Excelência o Senhor Vereador  
Rafael Bosco de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Palmas 
Av. Clevelândia, 591 – Centro 
85555-000 – Palmas – PR 



 

Município de Palmas 
Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS – Gabinete do Prefeito “Dimorvan Carraro” 
Av. Clevelândia, 521 – Caixa Postal 111 – Centro – CEP 85555-000 – Telefone (46) 3263-7000 

 
Fls. 2 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 79/2017 
 
 
 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
 
 
 
 

Tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa de Leis o 
Projeto de Lei em anexo, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder 
Executivo do Município de Palmas, Estado do Paraná, e dá outras 
providências. 

 
Por intermédio do presente Projeto, busca-se a competente 

aprovação legislativa para a implantação da nova estrutura administrativa do 
Poder Executivo Municipal a partir de 1º de janeiro de 2018, visando uma 
Administração Pública enxuta, moderna e eficiente, com diminuição de órgãos 
e cargos e o devido atendimento às necessidades da Administração Pública 
Municipal e aos anseios da população palmense. 

 
Deste modo, verificada a relevância do Projeto de Lei em destaque, 

encaminho-o para a devida deliberação desta Nobre Casa de Leis. 
 
Por oportuno, apresento a Vossas Excelências cordiais protestos de 

alta estima e distinta consideração. 
 

Palmas, Paraná, em 20 de novembro de 2017. 
 
 
 

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 79/2017 
 
 

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder 
Executivo do Município de Palmas, Estado do 
Paraná, e dá outras providências. 

 
 

A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte 
 

LEI COMPLEMENTAR: 
 

TÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º – A presente Lei regulamenta a estrutura administrativa e 
organizacional do Município de Palmas, fixando as atribuições gerais das 
unidades administrativas que compõem a estrutura administrativa do Poder 
Executivo, além de fixar as atribuições inerentes aos exercícios dos cargos de 
Direção, Assessoramento e Chefia, em cada um dos níveis hierárquicos que a 
compõem. 

 
Art. 2º – Para efeitos desta Lei, conceitua-se como: 
I – DIREÇÃO: é ato efetivo de comando das ações do órgão, 

tomando as ações pertinentes e sua posição hierárquica acionando todos os 
mecanismos, métodos e sistemas necessários a plena realização dos fins a 
que se destina ao Município com o máximo de produtividade; 

II – PLANEJAMENTO: compõem-se pela preparação dos planos de 
trabalho a serem desenvolvidos pelos órgãos do Município definindo com 
precisão a tarefa a ser realizada, determinando o tempo necessário a sua 
execução, discriminando os recursos de pessoal, o material necessário, 
avaliando seus resultados e seus custos; 

III – ORIENTAÇÃO: compõe-se pela atividade de supervisionar a 
execução de tarefas, com observação dos eventuais erros e o aconselhamento 
de medidas necessárias a sua correção visando o aperfeiçoamento ao 
trabalho; 

IV – COORDENAÇÃO: é o acompanhamento de trabalhos 
providenciando para que as várias etapas se completem harmonicamente, 
promovendo a atenuação dos problemas materiais, funcionais e de relações 
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humanas, suscetíveis de prejudicar a sua realização, conforme a programação 
preestabelecida, harmonizando as atividades das pessoas, com vistas a 
assegurar o bom e regular funcionamento do órgão; 

V – CONTROLE: é a constante verificação do desenvolvimento das 
atividades, do exame periódico e sistemático das etapas em execução e da 
correspondência entre o programado, o efetivamente realizado e, quando for o 
caso, a revisão final dos trabalhos prontos, devendo ser exercido mediante o 
exame de relatórios, além da realização de inspeções nos órgãos e em 
reuniões; 

VI – INFORMAÇÃO: preparação de relatórios periódicos das 
atividades dos órgãos, relatórios verbais aos superiores e o esclarecimento aos 
subordinados e ao público, no estrito limite de suas atribuições, dos informes 
convenientes e autorizados sobre os programas e trabalhos em realização a 
solução dadas aos problemas das partes; 

VII – ESPÍRITO DE EQUIPE E DISCIPLINA DO PESSOAL: 
compõem-se no entrosamento, a cooperação dos servidores com obediência 
as normas com observância de técnicas de relações humanas, urbanidade, 
respeito e observância da legislação. 

 
Art. 3º – A competência regimental para o exercício de determinadas 

atribuições, implica na efetiva responsabilidade pela sua execução, sob pena 
de destituição do cargo de Direção, Chefia ou Assessoramento. 

 
Art. 4º – A autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, 

protelando, por qualquer forma, o seu pronunciamento ou encaminhamento do 
caso para a consideração superior ou de outra autoridade. 

 
Art. 5º – O Prefeito, Secretários e dirigentes de órgãos de igual nível 

hierárquico, poderão a qualquer momento avocar a si, as competências 
delegadas neste regimento. 

 
Art. 6º – Poderá o Prefeito delegar competência a qualquer momento 

ao Vice-Prefeito ou aos titulares dos órgãos que integram a Estrutura 
Administrativa do Poder Executivo Municipal, nos termos da lei. 

 
Parágrafo Único. É indelegável a competência decisória do Prefeito, 

sem prejuízo de outros atos normativos que indicarem: 
I – Autorização da despesa de homologação de licitações, salvo para 

os casos expressamente previstos na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
II – Contratação de servidores; 
III – Nomeação, exoneração e reajuste de vencimentos a servidores 

municipais; 
IV – Concessão para exploração de serviços públicos ou de utilidade 

pública; 
V – Permissão de serviço público ou de utilidade pública a título 

precário. 
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TÍTULO II 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

Art. 7º – A organização administrativa do Município de Palmas, 
Estado do Paraná, é composta pelos seguintes órgãos: 

I – Órgãos de assessoramento superior; 
II – Unidades administrativas de atividades-meio; 
III – Unidades administrativas de atividades-fim; 
IV – Órgãos colegiados de aconselhamento; 
V – Órgãos de colaboração com outras esferas de Governo. 
 
Parágrafo Único – As competências de cada um dos órgãos 

componentes da organização administrativa do Município de Palmas se 
encontram discriminadas nos Anexos, sem prejuízo das atribuições comuns 
constantes dos artigos 16, 17 e 18 desta Lei. 

 
Art. 8º – Os órgãos de assessoramento superior é composto por: 
I – CHEFIA DE GABINETE; 
II – ASSESSORIA DO PREFEITO E GABINETE; 
III – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO; 
IV – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. 
 
Art. 9º – As unidades administrativas de atividades-meio são 

compostas por: 
 
I – PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO; 
 a) Assessoria da Procuradoria-Geral do Município; 
 
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
 a) Departamento de Administração; 
  i) Divisão de Material; 
  ii) Divisão de Patrimônio; 
  iii) Divisão de Proteção do Patrimônio Público; 
  iv) Divisão de Manutenção e Marcenaria; 
  v) Divisão de Documentação Interna e Arquivo; 
  vi) Divisão de Tecnologia da Informação; 
  vii) Divisão de Recursos Humanos; 
  viii) Divisão de Segurança do Trabalho, Treinamento e 

Capacitação; 
  ix) Divisão de Estágio, Seleção, Processos Simplificados e 

Concursos; 
 b) Departamento de Atendimento ao Cidadão; 
 c) Departamento de Administração Fundiária; 
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III – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS; 
 a) Departamento de Compras; 
 b) Departamento de Licitações; 
 c) Departamento de Orçamentos e Contratos; 
  i) Divisão de Orçamentos e Contratos; 
 
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; 
 a) Departamento de Tesouraria; 
 b) Departamento de Tributação e Fiscalização; 
  i) Divisão de Fiscalização; 
 c) Departamento de Contabilidade; 
  i) Divisão de Orçamento; 
  ii) Divisão de Convênios e Prestações de Contas; 
 
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO; 
 a) Departamento de Controle Interno. 
 
Art. 10 – As unidades administrativas de atividades-fim são 

compostas por: 
 
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

CULTURA; 
 a) Assessoria da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Cultura; 
 b) Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura; 
 c) Departamento de Administração Escolar; 
  i) Divisão de Recursos Humanos; 
  ii) Divisão de Frotas e Transporte Escolar; 
  iii) Divisão de Compras e Alimentação Escolar; 
 d) Departamento de Legislação Escolar; 
  i) Divisão de Censo, Frequência e Assistência ao 

Educando; 
 e) Departamento de Ensino; 
  i) Divisão de Educação Especial; 
  ii) Divisão de Educação Infantil; 
  iii) Divisão de Educação do Campo, de Jovens e Adultos; 
  iv) Divisão de Diversidades, de Formação Continuada e 

Eventos; 
 f) Departamento de Esporte; 
  i) Divisão de Eventos Esportivos, Recreação e Lazer; 
  ii) Divisão de Iniciação Esportiva; 
  iii) Divisão de Esportes de Rendimento; 
 g) Departamento de Cultura; 
  i) Divisão de Eventos Culturais; 
  ii) Divisão de Museu e Biblioteca; 
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II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
 a) Departamento de Administração; 
  i) Divisão de Compras; 
  ii) Divisão de Controle e Avaliação; 
  iii) Divisão de Ouvidoria; 
 b) Departamento de Saúde; 
  i) Divisão de Atenção Primária à Saúde; 
  ii) Divisão de Média e Alta Complexidade; 
  iii) Divisão de Zoonoses; 
  iv) Divisão de Vigilância em Saúde; 
  v) Divisão de Epidemiologia; 
  vi) Divisão de Saúde Mental; 
 c) Coordenação do CAPS; 
 
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
 a) Assessoria da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 b) Departamento de Programas Federais e Estaduais; 
  i) Divisão de Proteção Social; 
  ii) Divisão de Gestão e Vigilância Socioassistencial; 
 c) Coordenação de Programas de Acolhimento; 
 d) Coordenação da Casa de Nutrição; 
 e) Coordenação do Centro da Juventude; 
 f) Coordenação do Centro do Idoso; 
 
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

MEIO AMBIENTE; 
 a) Departamento de Agricultura e Pecuária; 
  i) Divisão de Piscicultura 
 b) Departamento de Meio Ambiente; 
 
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; 
 a) Departamento de Apoio Empresarial, Fomento e Trabalho; 
 b) Departamento de Turismo; 
  i) Divisão de Marketing e Eventos; 
c) Coordenação do PROCON; 
  i) Divisão de Atendimento ao Consumidor; 
 
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 

URBANISMO E TRÂNSITO; 
 a) Assessoria de Infraestrutura 
 b) Assessoria de Urbanismo e Trânsito; 
 b) Departamento de Infraestrutura; 
  i) Divisão de Frotas; 
  ii) Divisão de Britagem, Tubos e Asfalto; 
  iii) Divisão de Serviços Rurais; 
  iv) Divisão de Obras e Manutenção; 
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  v) Divisão de Limpeza Pública; 
 c) Departamento de Urbanismo; 
  i) Divisão de Projetos e Acompanhamento de Obras e 

Contratos; 
  ii) Divisão de Acompanhamento de Programas e 

Convênios; 
  iii) Divisão de Fiscalização de Obras e Postura; 
 d) Departamento de Trânsito (DEPALTRAN); 
  i) Divisão de Educação de Trânsito; 
  ii) Divisão de Vistoria de Veículos; 
  iii) Divisão de Sinalização de Trânsito. 
 
Art. 11 – Os órgãos colegiados de aconselhamento do Prefeito são 

compostos pelos conselhos municipais instituídos por lei, sendo órgãos 
auxiliares que se relacionam com o Prefeito e regidos por leis próprias. 

 
Art. 12 – Os órgãos de colaboração com outras esferas de governo 

são compostos por: 
I – Unidade de Representação do INCRA; 
II – Casa Militar. 
 
Art. 13 – As competências dos diversos órgãos se encontram 

discriminadas nos Anexos. 
 
Art. 14 – Subordinam-se ao Prefeito por autoridade máxima os 

órgãos mencionados nos artigos 8, 9 e 10 desta Lei. 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ACONSELHAMENTO 
 

Art. 15 – Os órgãos colegiados de aconselhamento descritos no art. 
11 desta Lei têm por incumbência, dentro dos respectivos setores, auxiliar o 
Poder Executivo Municipal, manter relações com entidades, participar de 
eventos promovidos por outros Municípios e esferas de Governo em 
promoções, encontros, feiras e exposições e propor alternativas que visem o 
desenvolvimento do Município como um todo. 

 
Parágrafo Único – Os Conselhos Municipais são órgãos de consulta  

do Prefeito, formados por representantes do Poder Público Municipal e da 
Sociedade Civil devidamente organizada, cujas atividades não implicarão em 
ônus para a Fazenda Municipal, salvo determinações expressas em lei. 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 
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SEÇÃO I 
 

DOS DIRIGENTES DE ÓRGÃOS SUBORDINADOS DIRETAMENTE AO 
PREFEITO 

 
Art. 16 – Além das atribuições específicas mencionadas nos Anexos 

desta Lei, compete ainda aos Secretários e dirigentes de órgãos subordinados 
diretamente ao Prefeito: 

I – Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos que lhe 
são subordinados, exercendo a direção-geral e promovendo o espírito de 
equipe e a disciplina do pessoal; 

II – Despachar pessoalmente com o Prefeito, nos dias e horas 
determinados, todo o expediente das repartições que dirige; 

III – Participar de reuniões, quando convocado; 
IV – Apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual dos 

trabalhos e o relatório das atividades a cargo das unidades sob sua direção; 
V – Proferir despachos interlocutórios em processos e papéis cuja 

decisão caiba ao Prefeito e em processos decisórios de sua competência; 
VI – Referendar os Decretos atinentes ao órgão que dirige; 
VII – Elaborar instruções de acordo com as orientações do Prefeito, 

para a boa execução dos atos normativos baixados pelo Governo Municipal; 
VIII – Baixar Portarias, Instruções e Ordens de Serviço, para a boa 

execução dos trabalhos sob sua direção; 
IX – Assessorar o Prefeito em assuntos referentes aos órgãos sob 

sua direção; 
X – Abonar as faltas ou atrasos dos servidores sob sua 

subordinação, desde que sejam devidamente justificadas; 
XI – Aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe são 

subordinados, conforme normas disciplinares definidas no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais; 

XII – Movimentar de acordo com as conveniências do serviço, o 
pessoal lotado nos órgãos sob sua direção; 

XIII – Preencher, quando for o caso, boletins que permitam a 
apuração do mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, 
conforme dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e os 
regulamentos próprios; 

XIV – Determinar a realização de sindicâncias para a apuração de 
faltas e irregularidades; 

XV – Promover o treinamento de seus subordinados, através da 
elaboração e execução de programas de treinamento no âmbito da própria 
repartição, utilizando-se métodos de rodízios, treinamento em serviço, reuniões 
para estudo e discussão de problemas relacionados com os trabalhos, bem 
como promover leitura e divulgação de informações pertinentes; 

XVI – Propor a Divisão de Recursos Humanos, a organização de 
cursos de treinamento, para atender as necessidades, cooperando na 
execução; 
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XVII – Promover reuniões com seus subordinados imediatos, para 
tratar de assuntos de interesse do órgão que dirige, visando o aperfeiçoamento 
dos serviços; 

XVIII – Fazer e informar convenientemente e nos prazos 
estabelecidos, os processos e papéis que forem dirigidos ao órgão que 
administra; 

XIX – Manter rigoroso controle das despesas dos órgãos sob sua 
responsabilidade; 

XX – Prorrogar ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o 
expediente do órgão que dirige e autorizar a realização de serviços 
extraordinários; 

XXI – Solicitar à Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento a admissão de pessoal, quando for o caso; 

XXII – Zelar pela fiel observância e execução das normas previstas 
nesta lei e das instruções para execução dos serviços; 

XXIII – Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas 
na execução desta lei; 

XXIV – A realização de despesas nos limites previstos na proposta 
orçamentária e obedecendo o plano de dispêndio mensal estabelecido pelo 
órgão competente. 

 
Parágrafo Único – Além das atribuições acima enunciadas, compete 

ainda aos titulares dos órgãos que integram a Estrutura Administrativa do 
Poder Executivo Municipal, encaminhar na época própria à Secretaria 
Municipal de Finanças a proposta orçamentária do órgão que dirige, bem 
como, dados e informações estatísticas relativas as suas atividades, mantendo-
se permanentemente articulado com a mesma. 

 
SEÇÃO II 

 
DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO E CHEFES DE DIVISÃO 

 
Art. 17 – Além das suas atribuições específicas mencionadas nos 

Anexos desta Lei, compete ainda aos Diretores de Departamento, aos Chefes 
de Divisão e demais dirigentes diretamente subordinados aos Secretários: 

I – Promover por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento 
dos serviços sob sua direção, o espírito de equipe e a disciplina do pessoal; 

II – Realizar reuniões com seus subordinados imediatos, para tratar 
de assuntos de interesse do órgão que dirige; 

III – Promover o treinamento de seus subordinados, através de 
elaboração e execução de programas de treinamento no âmbito da própria 
repartição, utilizando-se de métodos de rodízio, treinamento em serviço, 
reuniões para estudo e discussão dos problemas relacionados com os 
trabalhos; 

IV – Cooperar com a Divisão de Recursos Humanos na elaboração e 
execução dos Programas Gerais de treinamento dos servidores do Poder 
Executivo Municipal; 
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V – Proferir despachos interlocutórios em processos e papéis, cuja 
decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios em processos de sua 
competência; 

VI – Despachar diretamente com o chefe imediato; 
VII –Apresentar ao chefe imediato, na época própria, o programa de 

trabalho do órgão sob sua direção, apresentar dados para a elaboração da 
proposta orçamentária e trimestralmente emitir relatório das atividades do 
órgão sob sua jurisdição, sugerindo medidas para a melhoria dos serviços; 

VIII – Participar de reuniões das Chefias, quando convocado; 
IX – Manter a disciplina do pessoal; 
X – Aplicar penas de advertência ou repreensão aos servidores que 

lhe forem subordinados e propor ao superior hierárquico a aplicação naquelas 
que excederem a sua competência; 

XI – Distribuir o serviço ao pessoal, examinando o andamento diário 
dos trabalhos, providenciando a sua rápida efetivação e promovendo a 
unificação das normas de execução dos mesmos, em colaboração direta com 
os seus superiores imediatos; 

XII – Preencher os boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando for o caso; 

XIII – Organizar na periodicidade determinada, a escala de férias 
para o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos Humanos; 

XIV – Propor em nível de direção imediatamente superior, a 
realização de sindicâncias, para apuração de faltas ou irregularidades; 

XV – Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal 
a seu cargo, bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a 
execução dos serviços; 

XVI – Visar os pedidos de compras e as requisições de material de 
expediente, quando for o caso; 

XVII – Atender as pessoas ou determinar o atendimento durante o 
expediente, que os procurarem para tratar de assuntos relacionados as suas 
atividades profissionais. 

 
SEÇÃO III 

 
DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Art. 18 – Aos servidores públicos cujas atribuições não foram 

especificadas nesta lei, cumpre observar as prescrições legais e 
regulamentares, especialmente aquelas expressas no Plano de Carreira e no 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como executar com 
eficiência, zelo e presteza as tarefas que lhe forem cometidas, e ainda, cumprir 
as ordens, determinações e instruções superiores, formulando sugestões com 
vistas ao aperfeiçoamento do trabalho. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA 

 
Art. 19 – Fica o Prefeito autorizado a proceder no Orçamento do 

Município os ajustes que se fizerem necessários em decorrência desta Lei. 
 
Art. 20 – Esta Lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 

2018, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.207, de 
26 de dezembro de 2013. 
 

Palmas, Paraná, em 20 de novembro de 2017. 
 
 
 

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 
 
 

COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
 
 

Órgão  Competências  

I – CHEFIA DE 
GABINETE 

I – Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo; II – Coordenar 
as ações da Prefeitura com os munícipes, 
entidades e associações de classe, na 
representação político-social do Prefeito; III – 
Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
com os Munícipes; IV – Agendar os compromissos 
do Prefeito; V – Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; VI – 
Preparar o expediente do Gabinete; VII – 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas 
relações-públicas do Executivo; IX – Elaborar 
Plano de Ação e Coordenação de Defesa Civil; X – 
Desenvolver outras atividades de natureza 
administrativa determinadas pelo Chefe do Poder 
Executivo; XI – Elaborar e digitar a 
correspondência particular do Prefeito; XII – 
Atender e encaminhar os interessados aos órgãos 
competentes da Prefeitura, para solução de 
consultas ou reivindicações; XIII – Controlar o uso 
dos veículos que atendam o serviço do Gabinete 
do Prefeito; XIV – Desempenhar outras funções 
que lhe forem designadas pelo Prefeito. 

II – ASSESSORIA DO 
PREFEITO E 
GABINETE 

I – Assessorar o Prefeito e desenvolver atividades 
de natureza administrativa no sentido de gerenciar,  
coordenar, controlar e integrar todos os órgãos de 
atividades-meio que compõem a Estrutura 
Administrativa do Município; II – Promover o 
processo do Orçamento Participativo; III – 
Assessorar o Prefeito na área da contabilidade 
financeira e patrimonial, compreendendo a 
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supervisão de balanços, registros e demonstrações 
contábeis, e outras atividades correlatas; IV – 
Planejar o sistema de registros e operações, 
atendendo as necessidades administrativas e as 
exigências legais, para possibilitar controle contábil 
e orçamentário; V – Supervisionar os trabalhos de 
contabilização dos documentos, analisando-os e 
orientando seu processamento, para assegurar a 
observância do plano de contas adotado; VI – 
Inspecionar regularmente a escrituração dos livros 
contábeis, verificando se os registros efetuados 
correspondem aos documentos que lhes deram 
origem, para fazer cumprir as exigências legais e 
administrativas; VII – Controlar os trabalhos de 
análise e conciliação de contas, conferindo os 
saldos apresentados, localizando e emendando os 
possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis; VIII – Assessorar a direção 
em problemas financeiros, contábeis, 
administrativos e orçamentários, a fim de contribuir 
para a correta elaboração de políticas e 
instrumentos de ação nos referidos setores; IX – 
Desenvolver outras atividades de natureza 
administrativa determinadas pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

III – ASSESSOR DE 
PLANEJAMENTO 

I – Promover uma reflexão que antecede a ação; II 
– Promover a análise dos processos e projetos do 
município de forma permanente e contínuo; III – 
Desenvolver projetos voltados para o futuro da 
cidade; IV – Desenvolver projetos para o 
desenvolvimento do município; V – Buscar 
recursos junto a outras esferas de Governo 
encaminhando projetos; VI – Assessorar o prefeito 
na busca da recursos; VII – Explorar em 
considerações a potencialidade do município bem 
como a promover a demonstração da 
potencialidade. 

IV – ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

I – Assessorar o Prefeito nas atividades de 
informações e divulgação ao público sobre a 
atualização das realizações da Administração; II – 
Proceder a realização de pesquisa de opinião 
pública sobre a aprovação dos serviços e da 
imagem da Prefeitura; III – Assessorar o Prefeito 
em seus relacionamentos com a imprensa; IV – 
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Manter arquivo de notícias e comentários de 
interesse do Município, divulgados pela Imprensa; 
V – Coordenar as entrevistas a serem concedidas 
à Imprensa, pelo Prefeito e demais autoridades 
municipais; VI – Redigir, por determinação do 
Prefeito, notas, artigos, comentários sobre as 
atividades da Prefeitura para serem divulgados 
pelos meios de comunicação; VII – Providenciar 
junto aos órgãos de imprensa, a cobertura 
jornalística de todas as atividades e atos de caráter 
público do Município; VIII – Exercer outras 
atividades correlatas e que forem determinadas 
pelo Prefeito Municipal. IX – Promover o 
acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder 
Legislativo, bem como sobre o noticiário de 
interesse do Município. 
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ANEXO II 
 
 
 
 

COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM ATIVI DADES-
MEIO 

 
 
 
 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
 

Órgão  Competências  

I – PROCURADORIA-
GERAL DO 
MUNICÍPIO 

I – Representar e defender judicial e 
extrajudicialmente o Município, em qualquer foro 
ou jurisdição; II – Prestar consultoria e assessoria 
jurídica à administração pública municipal; III – 
Propor ações de execução fiscal, visando cobrar 
os respectivos créditos tributários; IV – Propor 
ações no Foro em geral e no Tribunal em qualquer 
instância, para assegurar direitos e/ou interesses 
do Município; V – Prestar assessoria aos órgãos 
da administração pública municipal, em assuntos 
de natureza jurídica, como emissão de pareceres 
nos processos licitatórios e administrativos e 
elaboração de contratos, acordos, ajustes, 
convênios e outros termos; VI – Examinar 
documentos destinados à instrução de processos 
judiciais, licitatórios e administrativos; VII – 
Elaborar e/ou examinar projetos de lei e outros 
atos normativos, dando parecer sobre os mesmos, 
se for o caso; VIII – Elaborar justificativas de vetos; 
IX – Desempenhar outras tarefas semelhantes 
previstas em dispositivo legal pertinente. 

a) ASSESSORIA DA 
PROCURADORIA-
GERAL DO 
MUNICÍPIO 

I – Assessorar ou auxiliar o Procurador-Geral do 
Município na tomada de decisões; II – Assessorar 
e representar o Procurador-Geral do Município em 
atos e reuniões que não se possa fazer presente; 



 

Município de Palmas 
Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS – Gabinete do Prefeito “Dimorvan Carraro” 
Av. Clevelândia, 521 – Caixa Postal 111 – Centro – CEP 85555-000 – Telefone (46) 3263-7000 

 
Fls. 17 

III – Promover as atividades que lhe forem 
atribuídas e a integração da Procuradoria-Geral do 
Município com os demais órgãos em relação a 
busca de informações; IV – Assessorar o 
Procurador-Geral do Município quanto ao controle 
do patrimônio, aquisição de materiais bem como 
no desempenho de todas as atividades da 
Procuradoria-Geral do Município e atender ao 
público quando solicitado; V – Planejar o 
desenvolvimento das atividades da Procuradoria-
Geral do Município e controlar as atividades que 
lhe for determinada; VI – Controlar a execução de 
contratos e seus prazos; VII – Assessorar quando 
ao andamento dos requerimentos na Procuradoria-
Geral do Município. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Órgão  Competências  

II – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

I – Padronizar, adquirir, guardar e distribuir o 
material; II – Tombar, registrar, inventariar, proteger 
e concentrar bens móveis, imóveis e semoventes; 
III – Elaborar e Publicação de Ordens de Serviço; 
IV – Administrar o recebimento, distribuição, 
controle do andamento e arquivamento definitivo 
dos papéis do Executivo; V – Administrar os 
serviços e ocupação da Rodoviária Municipal; VI – 
Assessorar os demais órgãos sobre assuntos de 
administração geral; VII – Administrar o edifício 
Sede da Prefeitura; VIII – Administrar e controlar a 
área de Informática de todas as Secretarias; IX – 
Controlar as principais ferramentas gráficas, com a 
finalidade de manutenção e atualização, bem 
como pela navegabilidade do site 
www.pmp.pr.gov.br. 

a) DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

I – Promover por todos os meios ao seu alcance, o 
aperfeiçoamento dos serviços entre as Secretarias; 
II – Realizar reuniões com seus subordinados 
imediatos, para tratar de assuntos de interesse do 
órgão que dirige; III – Promover o treinamento de 
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seus subordinados, através de elaboração e 
execução de programas de treinamento no âmbito 
da própria repartição, utilizando-se de métodos de 
rodízio, treinamento em serviço, reuniões para 
estudo e discussão dos problemas relacionados 
com os trabalhos; IV – Cooperar com a Divisão de 
Recursos Humanos na elaboração e execução dos 
Programas Gerais de treinamento dos servidores 
do Poder Executivo Municipal; V – Proferir 
despachos interlocutórios em processos e papéis, 
cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; 
Despachar diretamente com o chefe imediato; VI – 
Apresentar ao Chefe imediato, na época própria, o 
programa de trabalho do órgão sob sua direção, 
apresentar dados para a elaboração da proposta 
orçamentária e trimestralmente emitir relatório das 
atividades do órgão sob sua jurisdição, sugerindo 
medidas para a melhoria dos serviços; VII – 
Participar de reuniões das Chefias, quando 
convocado; VII – Manter a disciplina do pessoal; IX 
– Aplicar penas de advertência ou repreensão aos 
servidores que lhe forem subordinados e propor ao 
superior hierárquico a aplicação naquelas que 
excederem a sua competência; X – Distribuir o 
serviço ao pessoal, examinando o andamento 
diário dos trabalhos, providenciando a sua rápida 
efetivação e promovendo a unificação das normas 
de execução dos mesmos, em colaboração direta 
com os seus superiores imediatos; XI – Preencher 
os boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de 
promoção, quando for o caso; XII – Organizar na 
periodicidade determinada, a escala de férias para 
o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos 
Humanos; XIII – Propor em nível de direção 
imediatamente superior, a realização de 
sindicâncias, para apuração de faltas ou 
irregularidades; XIV – Fazer cumprir rigorosamente 
o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, bem 
como, as disposições regulamentares e as 
instruções para a execução dos serviços; XV – 
Visar os pedidos de compras e as requisições de 
material de expediente, quando for o caso; XVI – 
Atender as pessoas ou determinar o atendimento 
durante o expediente, que os procurarem para 
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tratar de assuntos relacionados as suas atividades 
profissionais. 

i) Divisão de Material  I – Promover o acompanhamento do consumo, 
aquisição e distribuição de materiais às Secretarias 
da municipalidade, por todos os meios ao seu 
alcance; II – Realizar reuniões com seus 
subordinados imediatos, para tratar de assuntos de 
interesse do órgão que dirige; III – Promover o 
treinamento de seus subordinados e demais 
servidores da municipalidade, através de 
elaboração e execução de programas de 
treinamento no âmbito da própria repartição, 
utilizando-se de métodos de rodízio, treinamento 
em serviço, reuniões para estudo e discussão dos 
problemas relacionados com os trabalhos; IV – 
Cooperar com as Secretarias e com a Divisão de 
Recursos Humanos na elaboração e execução dos 
Programas Gerais de treinamento dos servidores 
do Poder Executivo Municipal; V – Proferir 
despachos interlocutórios em processos e papéis, 
cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; VI – 
Despachar diretamente com o chefe imediato; VII – 
Apresentar ao Chefe imediato, na época própria, o 
programa de trabalho do órgão sob sua direção, 
apresentar dados para a elaboração da proposta 
orçamentária e trimestralmente emitir relatório das 
atividades do órgão sob sua jurisdição, sugerindo 
medidas para a melhoria dos serviços; VIII – 
Participar de reuniões das Chefias, quando 
convocado; IX – Manter a disciplina do pessoal; X 
– Aplicar penas de advertência ou repreensão aos 
servidores que lhe forem subordinados e propor ao 
superior hierárquico a aplicação naquelas que 
excederem a sua competência; XI – Distribuir o 
serviço ao pessoal, examinando o andamento 
diário dos trabalhos, providenciando a sua rápida 
efetivação e promovendo a unificação das normas 
de execução dos mesmos, em colaboração direta 
com os seus superiores imediatos; XII – Preencher 
os boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de 
promoção, quando for o caso; XIII – Organizar na 
periodicidade determinada, a escala de férias para 
o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos 
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Humanos; XIV – Propor em nível de direção 
imediatamente superior, a realização de 
sindicâncias, para apuração de faltas ou 
irregularidades; XV – Fazer cumprir rigorosamente 
o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, bem 
como, as disposições regulamentares e as 
instruções para a execução dos serviços; XVI – 
Visar os pedidos de compras e as requisições de 
material de expediente, quando for o caso; XVII – 
Atender as pessoas ou determinar o atendimento 
durante o expediente, que os procurarem para 
tratar de assuntos relacionados as suas atividades 
profissionais; 

ii) Divisão de 
Patrimônio 

I – Promover o cadastro do patrimônio municipal e 
mantê-lo atualizado, inclusive acompanhando 
transferências entre as Secretarias; manter contato 
com as Secretarias a fim de manter os registros 
patrimoniais as Secretarias atualizados; II – 
Realizar reuniões com seus subordinados 
imediatos, para tratar de assuntos de interesse do 
órgão que dirige; III – Promover o treinamento de 
seus subordinados e demais servidores da 
municipalidade, através de elaboração e execução 
de programas de treinamento no âmbito da própria 
repartição, utilizando-se de métodos de rodízio, 
treinamento em serviço, reuniões para estudo e 
discussão dos problemas relacionados com os 
trabalhos; IV – Cooperar com as Secretarias; V – 
Cooperar com a Divisão de Recursos Humanos na 
elaboração e execução dos Programas Gerais de 
treinamento dos servidores do Poder Executivo 
Municipal; VI – Proferir despachos interlocutórios 
em processos e papéis, cuja decisão caiba ao 
Prefeito e despachos decisórios em processos de 
sua competência; VII – Despachar diretamente 
com o chefe imediato; VIII – Apresentar ao Chefe 
imediato, na época própria, o programa de trabalho 
do órgão sob sua direção, apresentar dados para a 
elaboração da proposta orçamentária e 
trimestralmente emitir relatório das atividades do 
órgão sob sua jurisdição, sugerindo medidas para 
a melhoria dos serviços; IX – Participar de reuniões 
das Chefias, quando convocado; X – Manter a 
disciplina do pessoal; XI – Aplicar penas de 
advertência ou repreensão aos servidores que lhe 
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forem subordinados e propor ao superior 
hierárquico a aplicação naquelas que excederem a 
sua competência; XII – Distribuir o serviço ao 
pessoal, examinando o andamento diário dos 
trabalhos, providenciando a sua rápida efetivação 
e promovendo a unificação das normas de 
execução dos mesmos, em colaboração direta com 
os seus superiores imediatos; XIII – Preencher os 
boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de 
promoção, quando for o caso; XIV – Organizar na 
periodicidade determinada, a escala de férias para 
o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos 
Humanos; XV – Propor em nível de direção 
imediatamente superior, a realização de 
sindicâncias, para apuração de faltas ou 
irregularidades; XVI – Fazer cumprir rigorosamente 
o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, bem 
como, as disposições regulamentares e as 
instruções para a execução dos serviços; XVII – 
Visar os pedidos de compras e as requisições de 
material de expediente, quando for o caso; XVIII – 
Atender as pessoas ou determinar o atendimento 
durante o expediente, que os procurarem para 
tratar de assuntos relacionados as suas atividades 
profissionais. 

iii) Divisão de 
Proteção do 
Patrimônio Público 

I – Promover a guarda e a proteção do patrimônio 
público móvel e imóvel; II – Controlar e administrar 
o trabalho dos servidores públicos ocupantes do 
cargo de Vigia/Guardião/Zelador; III – Encaminhar 
às autoridades competentes eventual notícia sobre 
furto, roubo, dano ao patrimônio público ou outro 
delito incidente sobre os bens públicos municipais; 
IV – Manter a disciplina do pessoal; V – Propor a 
aplicar penas de advertência ou repreensão aos 
servidores que lhe forem subordinados e propor ao 
superior hierárquico a aplicação naquelas que 
excederem a sua competência; VI – Distribuir o 
serviço ao pessoal, examinando o andamento 
diário dos trabalhos, providenciando a sua rápida 
efetivação e promovendo a unificação das normas 
de execução dos mesmos, em colaboração direta 
com os seus superiores imediatos; VII – Preencher 
os boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de 
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promoção, quando for o caso; VIII – Organizar na 
periodicidade determinada, a escala de férias para 
o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos 
Humanos; IX – Propor em nível de direção 
imediatamente superior, a realização de 
sindicâncias, para apuração de faltas ou 
irregularidades; X – Fazer cumprir rigorosamente o 
horário de trabalho do pessoal a seu cargo, bem 
como, as disposições regulamentares e as 
instruções para a execução dos serviços; XI –  
Atender as pessoas ou determinar o atendimento 
durante o expediente, que os procurarem para 
tratar de assuntos relacionados as suas atividades 
profissionais. 

iv) Divisão de 
Manutenção e 
Marcenaria 

I – Promover a manutenção e conservação dos 
prédios públicos municipais; II – Administrar e 
controlar a produção de móveis e produtos 
assemelhados junto à marcenaria do Município; III 
–  Controlar e administrar o trabalho dos servidores 
públicos dos serviços de manutenção e 
conservação dos prédios públicos e daqueles 
lotados junto à marcenaria municipal; IV – Manter a 
disciplina do pessoal; V – Propor a aplicar penas 
de advertência ou repreensão aos servidores que 
lhe forem subordinados e propor ao superior 
hierárquico a aplicação naquelas que excederem a 
sua competência; VI – Distribuir o serviço ao 
pessoal, examinando o andamento diário dos 
trabalhos, providenciando a sua rápida efetivação 
e promovendo a unificação das normas de 
execução dos mesmos, em colaboração direta com 
os seus superiores imediatos; VII – Preencher os 
boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de 
promoção, quando for o caso; VIII – Organizar na 
periodicidade determinada, a escala de férias para 
o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos 
Humanos; IX – Propor em nível de direção 
imediatamente superior, a realização de 
sindicâncias, para apuração de faltas ou 
irregularidades; X – Fazer cumprir rigorosamente o 
horário de trabalho do pessoal a seu cargo, bem 
como, as disposições regulamentares e as 
instruções para a execução dos serviços; XII –  
Atender as pessoas ou determinar o atendimento 
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durante o expediente, que os procurarem para 
tratar de assuntos relacionados as suas atividades 
profissionais. 

v) Divisão de 
Documentação 
Interna e Arquivo 

I – Promover a guarda e o arquivo da 
documentação produzida pelos diversos órgãos da 
Administração Municipal; II –  Atender aos pedidos 
de visualização e encaminhamento de documentos 
arquivados quando solicitado; III – Participar de 
reuniões das Chefias, quando convocado; IV – 
Manter a disciplina do pessoal; V – Aplicar penas 
de advertência ou repreensão aos servidores que 
lhe forem subordinados e propor ao superior 
hierárquico a aplicação naquelas que excederem a 
sua competência; VI – Distribuir o serviço ao 
pessoal, examinando o andamento diário dos 
trabalhos, providenciando a sua rápida efetivação 
e promovendo a unificação das normas de 
execução dos mesmos, em colaboração direta com 
os seus superiores imediatos; VII – Preencher os 
boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de 
promoção, quando for o caso; VIII – Organizar na 
periodicidade determinada, a escala de férias para 
o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos 
Humanos; IX – Propor em nível de direção 
imediatamente superior, a realização de 
sindicâncias, para apuração de faltas ou 
irregularidades; X – Fazer cumprir rigorosamente o 
horário de trabalho do pessoal a seu cargo, bem 
como, as disposições regulamentares e as 
instruções para a execução dos serviços; XI – 
Visar os pedidos de compras e as requisições de 
material de expediente, quando for o caso; XII – 
Atender as pessoas ou determinar o atendimento 
durante o expediente, que os procurarem para 
tratar de assuntos relacionados as suas atividades 
profissionais. 

vi) Divisão de 
Tecnologia da 
Informação 

I – Promover por todos os meios ao seu alcance, o 
aperfeiçoamento dos serviços de informática entre 
as Secretarias; II – Realizar reuniões com seus 
subordinados imediatos, para tratar de assuntos de 
interesse do órgão que dirige; III – Promover o 
treinamento de seus subordinados e demais 
servidores da municipalidade, através de 
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elaboração e execução de programas de 
treinamento no âmbito da própria repartição, 
utilizando-se de métodos de rodízio, treinamento 
em serviço, reuniões para estudo e discussão dos 
problemas relacionados com os trabalhos; IV – 
Cooperar com todos as Secretarias; V – Cooperar 
com a Divisão de Recursos Humanos na 
elaboração e execução dos Programas Gerais de 
treinamento dos servidores do Poder Executivo 
Municipal; VI – Proferir despachos interlocutórios 
em processos e papéis, cuja decisão caiba ao 
Prefeito e despachos decisórios em processos de 
sua competência; VII – Despachar diretamente 
com o chefe imediato; VIII – Apresentar ao Chefe 
imediato, na época própria, o programa de trabalho 
do órgão sob sua direção, apresentar dados para a 
elaboração da proposta orçamentária e 
trimestralmente emitir relatório das atividades do 
órgão sob sua jurisdição, sugerindo medidas para 
a melhoria dos serviços; Participar de reuniões das 
Chefias, quando convocado; IX – Manter a 
disciplina do pessoal; X – Aplicar penas de 
advertência ou repreensão aos servidores que lhe 
forem subordinados e propor ao superior 
hierárquico a aplicação naquelas que excederem a 
sua competência; XI – Distribuir o serviço ao 
pessoal, examinando o andamento diário dos 
trabalhos, providenciando a sua rápida efetivação 
e promovendo a unificação das normas de 
execução dos mesmos, em colaboração direta com 
os seus superiores imediatos; XII – Preencher os 
boletins que permitam a apuração de mérito dos 
servidores sob suas ordens, para efeito de 
promoção, quando for o caso; XIII – Organizar na 
periodicidade determinada, a escala de férias para 
o ano seguinte e remeter a Divisão de Recursos 
Humanos; XIV – Propor em nível de direção 
imediatamente superior, a realização de 
sindicâncias, para apuração de faltas ou 
irregularidades; XV – Fazer cumprir rigorosamente 
o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, bem 
como, as disposições regulamentares e as 
instruções para a execução dos serviços; XVI – 
Visar os pedidos de compras e as requisições de 
material de expediente, quando for o caso; XVII – 
Atender as pessoas ou determinar o atendimento 
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durante o expediente, que os procurarem para 
tratar de assuntos relacionados as suas atividades 
profissionais. 

vii) Divisão de 
Recursos Humanos 

I – Executar as atividades relativas ao 
recrutamento e seleção, ao treinamento, ao regime 
jurídico, aos controles funcionais e as atividades 
de pessoal em geral; II – Proceder a Avaliação de 
Desempenho do Pessoal, com Assessoramento da 
Secretaria a que estiver subordinado o servidor; III 
– Elaborar Folha de Pagamento do Pessoal, 
zelando pela sua exatidão, tanto para o município 
quanto para o servidor; IV – Executar as atividades 
relativas aos Encargos Sociais; V – Fazer o 
Registro nos Assentamentos Funcionais relativos à 
Faltas, Licenças, Férias, Promoções, Advertências, 
Gratificações, e outras anotações sobre o servidor. 

viii) Divisão de 
Segurança do 
Trabalho, Treinamento 
e Capacitação 

I – Verificar todas as condições de segurança dos 
trabalhadores; verificar as condições dos locais de 
prestação de serviços; II – verificar condições de 
insalubridade e periculosidade; III – Verificar o 
desenvolvimento de atividades de seus 
subordinados; IV – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; V 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção; VII – coordenar concursos, processos 
seletivos; VIII – coordenar treinamento e 
capacitação para o servidor publico; IX – coordenar 
a avaliação permanente do Plano de Carreira, 
Cargos, e Salários Verificar o desenvolvimento de 
atividades de seus subordinados; X – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; XI – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; XII – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

ix) Divisão de Estágio, 
Seleção, Processos 
Simplificados e 
Concursos 

I – Coordenar toda rotina de folha de pagamento, o 
controle de frequência e os cadastros e rescisões; 
II – Coordenar os trabalhos para a concessão de 
empréstimos consignados aos servidores 
interessados; III – Verificar o desenvolvimento de 
atividades de seus subordinados; Coordenar, 
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acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; IV – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; V 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

b) DEPARTAMENTO 
DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO 

I – Dirigir e gerenciar o Centro de Atendimento ao 
Cidadão; II – Organizar e encaminhar aos órgãos 
competentes da estrutura administrativa municipal 
os diversos requerimentos externos; III – Verificar o 
desenvolvimento de atividades de seus 
subordinados; Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; IV 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

c) DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

I – Administrar todas as situações de natureza 
fundiária do município; II – Detectar e corrigir 
eventuais irregularidades nos mesmos; III – 
Atualizar o cadastramento dos terrenos de 
propriedade do município; IV – Coordenar o 
programa de desfavelamento e o Fundo de 
Habitação do Município; V – Fiscalizar os 
loteamentos privados; VI – Desenvolver projetos 
visando a regularização de terrenos invadidos; VII 
Promover atividades de regularização fundiária; 
desenvolver atividades visando o bem-estar das 
pessoas carentes; VIII – Desenvolver atividades 
voltadas ao bem-estar possibilitando a aquisição 
ou doação de casa das pessoas carentes; IX –  
Manter cadastro atualizado das pessoas carentes 
que estão em fila de espera para serem 
contemplados com casas de programas sociais; X 
– Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; XI – 
Executar atividades administrativas da secretaria; 
XII – Promover por todos os meios ao seu alcance 
o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
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Órgão  Competências  

III – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
LICITAÇÕES E 
COMPRAS 

I – Promover licitações da forma estabelecida na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; II – 
Coletar preços e administrar as compras; III – 
Encaminhar notas fiscais de fornecedores, 
oriundas das compras, para a Secretaria de 
Finanças. 

a) DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS 

I – Verificar a possibilidade de compra dos objetos 
licitados; receber e verificar as requisições de 
compras das secretarias; II – Formalizar os 
pedidos de compra aos fornecedores; verificar os 
vencedores dos processos de licitação; III – 
Verificar os saldos para a realização das compras; 
informar as secretarias a realização das compras 
das mercadorias bem com o prazo de entrega das 
mesmas; IV – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; V 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

b) DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES 

I – Realizar processos licitatórios sob a supervisão 
do secretário e verificar qual modalidade de 
licitação é a mais adequada para cada caso; 
verificar os limites de gastos pra a realização dos 
processos de licitação; solicitar pareceres quanto 
ao andamento dos processos de licitação; II – 
Desenvolver, analisar, controlar, acompanhar e 
executar os processos de Licitação/Contratos, 
recebendo os processos de abertura de licitação, 
analisando, elaborando edital, avisos, atas, 
parecer, recurso, mandado de segurança, 
contratos administrativos, termo aditivo, convênios, 
relatórios, planilhas, demonstrativos, 
correspondências, comunicados e demais 
documentos inerentes a 
instrução/julgamento/conclusão do processo 
licitatório; III – Apoiar as Unidades Organizacionais 
e as comissões de licitação nas atividades 
inerentes a instrução e julgamento do processo 
licitatório; IV – Analisar e promover a otimização 
dos processos de trabalho, buscando a melhoria 
de eficiência no desenvolvimento das atividades, 
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visando o cumprimento dos prazos institucionais, 
em consonância com as exigências dos Órgãos de 
Controle Interno e Externo; V – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; VI – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; VII – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

c) DEPARTAMENT O 
DE ORÇAMENTOS E 
CONTRATOS 

I – Verificar a legalidade dos contratos vigentes; II 
– Verificar e revisar os contratos conferindo se 
estão de acordo com os termos licitados; III – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; IV – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

i) Divisão de 
Orçamentos e 
Contratos 

I – Promover acompanhamento da validade dos 
contratos e suas publicações; II – Verificar o 
cumprimento dos contratos; III – Verificar os 
percentuais para eventuais aditivos contratuais; IV 
– Verificar saldos existentes informando a cada 
Secretaria para a realização da compra; V – 
Informar os interessados sobre o término da 
validade ou dos objetos licitados. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 

Órgão  Competências  

IV – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
FINANÇAS 

I – Executar a política financeira e fiscal do 
Município; II – Fiscalizar e arrecadar os tributos 
municipais; III – Cuidar da guarda e a 
movimentação de numerários e demais valores 
municipais; IV – Promover a inscrição de créditos 
tributários e não tributários em dívida ativa, 
mantendo atualizado o cadastro destes 
contribuintes; V – Expedir Alvará de Localização e 
outros documentos de licença; VI – Manter estreito 
intercâmbio de informações com as Secretarias; 
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VII – Desenvolver outras atividades relacionadas 
com a fiscalização e a tributação; VIII – Autorizar a 
redução, o parcelamento e a aplicação de 
penalidades em relação a créditos inscritos em 
dívida ativa; IX – Emitir parecer conclusivo em 
nível de primeira instância, em processos 
administrativos que versarem sobre matéria 
tributária; X – Expedir certidão negativa ou positiva 
de débitos fiscais; XI – Baixar atos normativos de 
competência da secretaria. 

a) DEPARTAMENTO 
DE TESOURARIA 

I – Executar trabalhos da tesouraria municipal, com 
a realização de pagamento dos credores 
municipais; II – Manter a guarda de numerário 
municipal; promover e manter registros atualizados 
dos valores pertencentes a municipalidade e sua 
disponibilidade para o cumprimento das 
obrigações; III – Promover o pagamento das 
ordens de viagem quando autorizadas; IV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

b) DEPARTAMENTO 
DE TRIBUTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

I – Promover a tributação sobre os bens de 
particulares e supervisionar a fiscalização dos 
estabelecimentos localizados no Município; II – 
Promover lançamentos tributários; promover a 
inscrição em dívida ativa dos inadimplentes; 
supervisionar as inscrições em dívida; III – 
Promover lançamentos fiscais; IV – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; V – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; VI – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

i) Divisão de 
Fiscalização 

I – Promover fiscalização dos estabelecimentos 
comerciais, industriais e de prestação de serviços; 
verificar a validade dos alvarás; II – Realizar 
fiscalizações inerentes ao poder de polícia, e 
auxiliar e apoiar o trabalho dos fiscais de tributo; III 
– Verificar a regularidade das notificações dos 
tributos municipais; IV – Coordenar, acompanhar, 
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fazer cumprir determinações do Secretário 
Municipal; V – Executar atividades administrativas 
no âmbito da Secretaria; VI – Promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 

c) DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDADE 

I – Realizar a escrituração contábil; II – Realizar o 
processo de elaboração orçamentária, fiscalizar as 
normas de programação financeira e acompanhar 
a execução do orçamento; III – Informar 
permanentemente o gabinete do prefeito sobre 
matérias financeiras e econômicas de interesse do 
Município; IV – Contabilizar e controlar os 
convênios realizados pelo Município, bem como 
efetuar as respectivas prestações de contas; V – 
Realizar outros atos ou atividades considerados 
necessários ao exercício de sua competência. 

i) Divisão de 
Orçamento 

I – Auxiliar na realização de proposta orçamentária; 
promover o acompanhamento da execução do 
orçamento; II – Acompanhar os gastos 
orçamentários verificando seus percentuais; III – 
Promover diligências ao cumprimento do 
orçamento; IV – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; V 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

ii) Divisão de 
Convênios e 
Prestações de Contas 

I – Analisar os convênios firmados pelo município; 
acompanhar a execução dos convênios; II – 
Acompanhar a validade e gastos do convênio; 
auxiliar na busca de documentos para a prestação 
de contas de convênio; realizar e acompanhar 
prestação de contas de convênio; III – Auxiliar na 
realização de proposta orçamentária, promover 
diligências contábeis necessárias ao desempenho 
das suas atividades; IV – Coordenar, acompanhar, 
fazer cumprir determinações do Secretário 
Municipal; V – Executar atividades administrativas 
no âmbito da Secretaria; VI – Promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 
 

Órgão  Competências  

V – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
CONTROLE INTERNO 

I – Promover a coordenação, direção, 
planejamento e orientação das atividades da 
Unidade de Controle Interno; II – Elaborar e 
revisar, junto com os respectivos responsáveis 
pelos setores, o manual de controle interno de 
cada atividade do Município; III – Estabelecer os 
itens de fiscalização que cada setor deve exigir no 
fluxo da realização das tarefas; IV – Fiscalizar o 
cumprimento do manual de controles internos; V  – 
Comunicar aos servidores as irregularidades 
verificadas para que estes apresentem 
justificativas; VI – Cientificar o Prefeito sobre as 
irregularidades encontradas periodicamente; VII  – 
Informar ao Tribunal de Contas do Estado as 
irregularidades cujas providências não foram 
tomadas pelo administrador no sentido de saná-
las; VIII – Guardar a documentação de seu 
trabalho em ordem e à disposição da Corte de 
Contas quando em auditoria ou solicitação; IX  – 
Determinar, quando necessário, a realização de 
inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos 
públicos municipais sob a responsabilidade de 
órgãos e entidades públicos e privados e privados 
que guardem, gerenciem ou administrem recursos 
ou bens municipais; X – Regulamentar as 
atividades de controle através de Instruções 
Normativas, inclusive quanto às denúncias 
encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, 
organização, associação ou sindicato sobre 
irregularidades ou ilegalidades na Administração 
Municipal; XI – Concentrar as consultas a serem 
formuladas pelos diversos subsistemas de controle 
do Município; verificar e assinar o Relatório de 
Gestão Fiscal do Chefe do Poder (Executivo ou 
Legislativo, conforme o caso); XII – Acompanhar o 
cumprimento de prazos de elaboração e entrega 
de relatórios e prestações de contas; XIII – Emitir 
parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por 
órgãos e entidades relativos a recursos públicos 
repassados pelo Município; XIV – Opinar em 
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prestações ou tomada de contas exigidas por força 
da legislação; XV – Verificar os atos 
administrativos quanto à legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência; XVI – Auxiliar tecnicamente os demais 
servidores da administração; XVII – Emitir 
comunicados; fiscalizar o limite de despesa total e 
com pessoal dos Poderes; XVIII – Realizar o 
acompanhamento da realização do plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei 
orçamentária anual; XIX – Acompanhar e fiscalizar 
a execução da programação financeira e do 
cronograma de desembolso, inclusive quanto à 
realização das metas fiscais; XX – Acompanhar e 
fiscalizar o cumprimento das metas financeiras e 
físicas dos programas de governo, elaborando 
relatório sobre o seu cumprimento e sobre os 
custos de execução; XXI – Realizar o controle dos 
limites e das condições para a inscrição de 
despesas em restos a pagar; XXII – Fiscalizar a 
aplicação e cômputo das despesas relativas à 
manutenção e desenvolvimento do ensino e às 
ações e serviços públicos de saúde; XXIII – 
Fiscalizar a realização de operações de créditos e 
os limites de endividamento e tarefas afins 
atinentes à manutenção do sistema de controle 
interno; XIV – Atender o público interno e externo; 
solicitar a compra de materiais e equipamentos; 
realizar outras tarefas afins. 

a) DEPARTAMENTO 
DE CONTROLE 
INTERNO 

I – Promover a e manter registros dos atos de 
controladoria; II – Instruir seus subordinados de 
modo que se conscientizem da responsabilidade 
que possuem; III – Elaborar e revisar, junto com os 
respectivos responsáveis pelos setores, o manual 
de controle interno de cada atividade do Município; 
IV – Elaborar pareceres e responder consultas 
quando solicitadas; V – Auxiliar na elaboração de 
estudos de atos de controladoria; VI – Auxiliar nos 
registros necessários as prestações de contas; VII  
– Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; VIII – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; IX – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 
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ANEXO III 
 
 
 
 

COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS COM 
ATIVIDADES-FIM 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
 

Órgão  Competências  

I – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E 
CULTURA 

I – Planejar e executar a política municipal de 
Educação, em consonância com as diretrizes do 
Conselho Municipal de Educação e com as 
diretrizes e bases da Educação Nacional e ainda; II 
– Coordenar os trabalhos relativos ao ensino 
público municipal; III – Instalar, Manter, Organizar e 
estabelecer normas administrativas das Unidades 
escolares de ensino; IV – Promover a expansão e 
a melhoria do ensino público municipal; V – 
Providenciar a chamada anual da população em 
idade escolar para matrícula nas escolas 
municipais; VI – Assegurar a satisfação das 
necessidades educacionais da comunidade; VII – 
Planejar, operacionalizar e manter a política de 
atendimento dos direitos fundamentais da criança 
e do adolescente, em consonância com as 
deliberações do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e do Conselho 
Tutelar; VIII – Elaborar o Plano Municipal de 
Educação; IX – Assistir e amparar os estudantes 
carentes; X – Manter os programas de alimentação 
escolar; XI – Pesquisar, estudar e avaliar 
permanentemente as características e 
qualificações do magistério e da clientela 
estudantil, bem como a atuação corretiva e 
compatível com os problemas conhecidos. 
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a) ASSESSORIA DA 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E 
CULTURA 

I – Assessorar ou auxiliar o Secretário Municipal na 
tomada de decisões; II – Assessorar e representar 
o Secretário Municipal em atos e reuniões que não 
se possa fazer presente; III – Promover as 
atividades que lhe forem atribuídas; promover a 
integração da Secretaria com os demais em 
relação a busca de informações; IV – Assessorar o 
Secretário Municipal quanto ao controle do 
patrimônio, aquisição de materiais bem como no 
desempenho de todas as atividades do 
departamento; atender ao público quando 
solicitado; V – Planejar o desenvolvimento das 
atividades da Secretaria; controlar as atividades 
que lhe for determinada; VI  – Emitir pareceres 
sobre assuntos de interesse da Secretaria, 
controlar a execução de contratos e seus prazos; 
VII – Assessorar quando ao andamento dos 
requerimentos na Secretaria. 

b) ASSESSORIA 
JURÍDICA DA 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E 
CULTURA 

I – Assessorar ou auxiliar o Secretário Municipal 
nos assuntos jurídicos da Secretaria; II – Orientar 
quanto ao aspecto jurídico, nos procedimentos 
internos da Secretaria; III – Auxiliar o Secretário 
Municipal no controle e andamento dos processos 
administrativos de seu interesse; IV – Executar 
outras atividades correlatas de cunho jurídico, que 
lhe forem determinadas pelo Secretário Municipal. 

c) DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 

I – Desenvolver ações e atividades administrativas 
de controle de funcionamento das escolas e 
centros de educação infantil municipais; II – 
Promover a verificação das instalações físicas das 
escolas e centros de educação infantil municipais; 
III – Verificar o desenvolvimento de atividades de 
seus subordinados; IV – Coordenar, acompanhar, 
fazer cumprir determinações do Secretário 
Municipal; V – Executar atividades administrativas 
no âmbito da Secretaria; VI – Promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 

i) Divisão de 
Recursos Humanos 

I – Executar as atividades relativas aos controles 
funcionais e as atividades do quadro de pessoal 
lotado junto à secretaria e proceder a avaliação de 
desempenho do pessoal; II – Encaminhar 
documentos e informações à Divisão de Recursos 



 

Município de Palmas 
Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS – Gabinete do Prefeito “Dimorvan Carraro” 
Av. Clevelândia, 521 – Caixa Postal 111 – Centro – CEP 85555-000 – Telefone (46) 3263-7000 

 
Fls. 36 

Humanos da Secretaria de Administração para 
arquivo e para a elaboração da Folha de 
Pagamento do pessoal. 

ii) Divisão de Frotas e 
Transporte Escolar 

I – Elaborar estudos para adequar as linhas do 
transporte público escolar; II – Coordenar estudos 
para objetivas a segurança no transporte de alunos 
e professores em veículos da Secretaria ou 
fretados; III – Denunciar as autoridades 
competentes as irregularidades eventualmente 
encontradas; auxiliar na elaboração de editais de 
licitação de transporte escolar; IV – Supervisionar a 
prestação dos serviços públicos licitados na área 
de transporte escolar; V – Auxiliar na realização de 
proposta orçamentária, promover diligências 
contábeis necessárias ao desempenho das suas 
atividades; VI – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; VII 
– Executar atividades administrativas da 
Secretária; VII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iii) Divisão de 
Compras e 
Alimentação Escolar 

I – Coordenar e distribuição da merenda escolar; 
acompanhar o consumo da merenda escolar; II  – 
Acompanhar os estoques de merenda; monitorar 
as quantidades e qualidades da merenda servida 
aos alunos; III – Informar aos superiores 
hierárquicos a necessidade da realização de 
procedimento para aquisição de merenda; IV  – 
Controlar a qualidade dos produtos recebidos bem 
como sua validade; V – Coordenar, acompanhar, 
fazer cumprir determinações do Secretário 
Municipal; VI – Executar atividades administrativas 
no âmbito da Secretaria; VII – Promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 

d) DEPARTAMENTO 
DE LEGISLAÇÃO 
ESCOLAR 

I – Promover o devido acompanhamento da 
legislação pertinente à atividade escolar, primando 
pelo cumprimento da mesma. II – Administrar e 
coordenar os registros e apontamentos dos alunos 
das escolas e centros de educação infantil 
municipais escolares; III – Coordenar, acompanhar, 
fazer cumprir determinações do Secretário 
Municipal; IV – Executar atividades administrativas 
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no âmbito da Secretaria; V – Promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 

i) Divisão de Censo, 
Frequência e 
Assistência ao 
Educando 

I – Promover o cadastramento e arquivamento dos 
documentos escolares dos alunos da rede 
municipal de ensino; II – Manter arquivo atualizado 
e organizado pertinente os alunos; III – Coordenar 
trabalhos de cadastramento e arquivamento de 
documentos junto as secretarias das escolares; IV 
– Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção; VII – Promover o acompanhamento 
dos horários dos alunos; acompanhar a saúde dos 
alunos, notificando eventuais enfermidades; VIII – 
Participar de programas e projetos pedagógicos; 
auxiliar os professores na assistência aos alunos; 
participar da integração alunos, pais e escolas; IX 
– Desenvolver projetos de higiene; promover 
campanhas de voltadas ao bem-estar e saúde dos 
alunos. 

e) DEPARTAMENTO 
DE ENSINO 

I – Elaborar, com auxílio de pedagogos e sob a 
supervisão do Secretário Municipal plano de 
educação a ser desenvolvido pelas escolas 
municipais; II  – Acompanhar as atividades 
desenvolvidas pelas escolas municipais; III – 
Coordenar reuniões com professores; acompanhar 
e fiscalizar as atividades pedagógicas; IV – 
Organizar discussões sobre assuntos de interesse 
dos alunos; V – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; VI 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

i) Divisão de 
Educação Especial 

I – Coordenar a educação para pessoas 
portadoras de deficiência assim consideradas 
especiais bem como a sua integração no ambiente 
escolar; II – Verificar as condições das escolas 
municipais a fim possibilitar a agregação dos 
alunos especiais com os demais alunos 
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matriculados; III – Promover a análise das 
adequações necessárias ao atendimento e 
integração dos alunos; IV – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; V – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; VI – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

ii) Divisão de 
Educação Infantil 

I – Organizar o calendário escolar; coordenar as 
atividades de ensino na educação infantil; II – 
Formar grade de ensino na educação infantil; III – 
Organizar e controlar as atividades escolares; IV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iii) Divisão de 
Educação do Campo, 
de Jovens e Adultos 

I – Promover o acompanhamento das atividades 
desenvolvidas nas escolas do campo, indígenas e 
quilombola; II – Desenvolver atividades de 
integração nas escolas do interior; III – 
Desenvolver atividades de formação dos 
professores das escolas do interior; IV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção; VII – Promover campanhas de 
incentivo a alfabetização de jovens e adultos; VIII  
– Realizar e criar turmas para a alfabetização de 
jovens e adultos, elaborar projetos para a 
erradicação o analfabetismo dos jovens e adultos. 

iv) Divisão de 
Diversidades, de 
Formação Continuada 
e Eventos 

I – Promover e organizar simpósios para a 
formação continuada; II – Organizar a realização 
de cursos de aperfeiçoamento e formação 
continuada; promover simpósios de formação, 
realizar cursos da capacitação; coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; III – Executar atividades 
administrativas da secretaria; IV – Promover por 
todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento 
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dos serviços sob sua direção. 

f) DEPARTAMENTO 
DE ESPORTE 

I – Incrementar atividades esportivas relativas á 
recreação e aos esportes; II – Estimular, amparar e 
orientar a prática das atividades esportivas; III – 
Administrar e manter o parque e a estrutura 
esportiva municipal; IV – Apoiar a modernização e 
a ampliação das instalações esportivas. 

i) Divisão de Eventos 
Esportivos, 
Recreação e Lazer 

I – Desenvolver e planejar atividades recreativas a 
serem desenvolvidas nas escolas e para a 
sociedade civil; II – Buscar parecerias publico 
privada para o desenvolvimento de atividades para 
a integração das crianças e adolescentes; 
organizar realizar ruas do lazer; III – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; IV – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; V – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

ii) Divisão de 
Iniciação Esportiva 

I – Realizar jogos escolares em nível municipal, 
regional ou estadual; II – Organizar eventos 
esportivos; participar de eventos esportivos 
trazendo experiências; III – Participar de simpósios 
e buscar recursos para a realização de eventos 
esportivos; organizar e coordenar eventos 
esportivos que envolvam a sociedade civil 
organizada; IV – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; V 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iii) Divisão de 
Esportes de 
Rendimento 

I – Realizar e/ou organizar jogos de caráter 
semiprofissional ou profissional (esportes de 
rendimento) em nível municipal, regional ou 
estadual; II – Participar de simpósios e buscar 
recursos para a realização de eventos esportivos; 
organizar e coordenar eventos esportivos que 
envolvam a sociedade civil organizada em 
esportes de rendimento; III  – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; IV – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; V – 
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Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

g) DEPARTAMENTO 
DE CULTURA 

I – Realizar as atividades relativas à cultura, bem 
como auxiliar as instituições de artesanato do 
município; II – Manter, conservar e ampliar a 
Biblioteca Pública Municipal; III – Manter, 
conservar e ampliar o Museu Histórico; IV – 
Preservar o folclore e as tradições populares, além 
de promover eventos culturais; V – Fortalecer os 
vários seguimentos da música, cuidar da 
manutenção e ampliação da Banda Municipal e 
criar novos corais; VI – Difundir a cultura em todas 
as suas manifestações, estimulando as atividades 
culturais no âmbito Municipal, proporcionando 
melhor qualidade de vida e de entretenimento à 
população. 

i) Divisão de Eventos 
Culturais 

I – Fortalecer os vários seguimentos da música, 
cuidar da manutenção e ampliação da Banda e 
Coral Municipal e criar corais; II – Difundir a cultura 
em todas as suas manifestações, estimulando as 
atividades culturais no âmbito Municipal, 
proporcionando melhor qualidade de vida e de 
entretenimento à população. 

ii) Divisão de Museu e 
Biblioteca 

I – Manter, conservar e ampliar a Biblioteca Pública 
Municipal; II – Manter, conservar e ampliar o 
Museu Histórico; 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Órgão  Competências  

II – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

I – Planejar e formular as políticas municipais de 
saúde, em consonância com as diretrizes do 
Conselho Municipal de Saúde e das Conferências 
municipais de Saúde; II – Organizar, avaliar, 
controlar, fiscalizar e regulamentar as ações dos 
serviços e dos diferentes recursos de saúde, sejam 
eles de prestação direta ou indireta, públicos ou 
privados; III – A gestão e execução dos serviços 
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públicos de saúde, com vistas a universalidade, à 
equidade e à integralidade do atendimento à 
saúde; IV – Articulação da esfera Municipal, 
Estadual e Federal de gestão do Sistema Único de 
Saúde; V – A gestão do Fundo Municipal de 
Saúde; VI – Providenciar o encaminhamento de 
pessoas doentes a outros centros de saúde, fora 
do município, quando os recursos médicos locais 
forem insuficientes; VII – Normatizar critérios para 
aquisição, estocagem e distribuição dos 
medicamentos e insumos essenciais para o 
funcionamento do Sistema Municipal de Saúde; 
VIII – Administrar e acompanhar a execução dos 
convênios e contratos; IX – Executar a política de 
saneamento básico do município; X – Executar as 
diretrizes estabelecidas na lei Orgânica de 
Assistência Social; XI – Executar os serviços de 
Assistência Social no Município; XII – Manter 
convênios com a União, Estados e Municípios, 
bem como com Entidades de Assistência Social, 
governamentais e não governamentais para 
execução de programas de assistência social; XIII 
– Executar programa de orientação, 
acompanhamento e avaliação das famílias 
beneficiadas pelo Programa de Renda Mínima; XIV 
– Executar todas as ações de vigilância sanitária, 
inclusive em colaboração com os órgãos das 
esferas Estadual e Federal. 

a) DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

I – Desenvolver ações e atividades administrativas 
de controle de funcionamento do posto de saúde 
central e dos postos de saúde dos bairros; II – 
Promover a verificação das instalações físicas dos 
postos de saúde; III – Verificar o desenvolvimento 
de atividades de seus subordinados; IV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

i) Divisão de Compras  I – Promover e acompanhar o controle financeiro 
da Secretaria, bem como manter relatórios 
atualizados dos serviços prestados e dos custos 
dos serviços prestados; II – Promover e verificar as 
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necessidades da Secretaria, constando 
imediatamente a falta de medicamentos e afins; 
solicitar compra de materiais e medicamentos; III – 
Desenvolver ações e atividades de informação e 
de controle de gastos dos postos de saúde; 
verificar o atendimento e distribuição de 
medicamentos a população; IV – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; V – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; VI – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

ii) Divisão de Controle 
e Avaliação 

I – Promover o controle e a avaliação dos serviços 
de saúde. II – Acompanhar e auxiliar os trabalhos 
da Comissão de Acompanhamento da 
Contratualização e do Sistema Municipal de 
Auditoria, Avaliação e Controle do SUS. III – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; IV – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iii) Divisão de 
Ouvidoria 

I – Promover a audição dos usuários da saúde, 
repassando-as em caráter confidencial ao 
Secretário Municipal; II – Desenvolver ações e 
atividades de que corrijam o mau atendimento; 
informar o Secretário Municipal as comunicações 
recebidas; III – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; IV 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

b) DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE 

I – Controlar, planejar e organizar o 
desenvolvimento dos programas de saúde e do 
atendimento dos profissionais. II – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; III – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; IV – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 
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i) Divisão de Atenção 
Primária à Saúde 

I – Coordenar e fiscalizar o trabalho e programas 
de família e dos agentes comunitárias e saúde e 
outros profissionais da saúde; II – Desenvolver 
campanhas de saúde das famílias; promover 
acompanhamento em prevenção das famílias; III – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; IV – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

ii) Divisão de Média e 
Alta Complexidade 

I – Coordenar e fiscalizar o trabalho e programas 
de saúde de atendimentos de média e alta 
complexidade; II – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; III 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; IV – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iii) Divisão de 
Zoonoses 

I – Desenvolver ações dirigidas ao controle e 
combate dos diversos tipos de zoonoses no 
Município e de vetores e roedores em colaboração 
com organismos federais e estaduais; II – 
Coordenar as atividades de suade pública e 
higienização urbana e rural; III – Elaborar estudos 
na preservação e erradicação da dengue no 
âmbito municipal; IV – Planejar as ações de 
controle e vigilância de zoonoses e outras 
endemias causadas por animais; V – Supervisionar 
a execução e controle de ações que visem o 
cumprimento de normas sanitárias; VI – Elaborar 
estudos e pareceres. 

iv) Divisão de 
Vigilância em Saúde 

I – Acompanhar e desenvolver atividades 
relacionadas a vigilância em saúde; II – 
Acompanhar agentes de saúde em campanhas e 
prevenção da dengue; III – Fiscalização dos 
estabelecimentos comercias para fornecimento de 
alvará; verificar autenticidade de denúncias 
recebidas e tomar as medias cabíveis; IV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
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seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

v) Divisão de 
Epidemiologia 

I – Receber a documentação e promover registro 
de casos de doenças que devem ser comunicadas 
ao ministério da saúde; II – Registrar e notificar 
todos os óbitos ocorridos no município; registrar e 
notificar todos os nascimentos ocorridos no 
município; III – Registrar e notificar todos os 
acidentes de trabalho ocorridos no município; IV – 
Em casos de epidemia ou endemia tomar medidas 
urgentes e cautelatórias; V – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; VI – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; VII – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

vi) Divisão de Saúde 
Mental 

I – Coordenar e fiscalizar o trabalho em programas 
e serviços na área de saúde mental; II – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; III – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; IV – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

c) COORDENAÇÃO 
DE CAPS 

I – Planejar e coordenar os trabalhos do CAPS – 
Centro de Atenção Psicossocial. II – Acompanhar e 
fazer cumprir determinações do Secretário 
Municipal; III – Executar atividades administrativas 
no âmbito da Secretaria; IV – Promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Órgão Competências  

III – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

I – Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar os 
serviços de Assistência Social; II – Integrar o 
indivíduo no mercado de trabalho e na sociedade; 
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SOCIAL III – Amparar a velhice e a criança; IV – Integrar as 
comunidades carentes; V – Integrar e educar o 
excepcional; VI – Planejar e executar a política de 
assistência social em articulação com o governo 
do Estado e a União; VII – Acompanhar, avaliar e 
controlar a execução de convênios celebrados pelo 
Município com entidades beneficentes de serviços 
assistenciais; VIII – Promover pesquisas e 
levantamentos no setor da assistência social; IX – 
Promover pesquisas e levantamentos no setor da 
assistência social; X – Executar planos e 
programas sociais, que atendam os diversos 
seguimentos da população; XI – Gerir o Fundo 
Especial para a Infância e Adolescência – FIA; XII 
– Implantar programas de prevenção, apoio e 
proteção socioeducativos e econômico às famílias 
necessitadas, a gestante, a nutriz e a criança e ao 
adolescente, prevenindo contra o uso de drogas e 
orientando sobre questões física, sexual, 
psicológica e de ordem trabalhista; XIII – Manter o 
Centro de Formação Infanto Juvenil e Casa Lar, 
parceria para manutenção de Centro de 
Recuperação Toxicológicos, apoio técnico e 
financeiro ao programa da Rua para a Escola, 
programas, projetos e ações permanentes nas 
áreas da criança, do adolescente, do idoso, 
manutenção da Casa de Nutrição, programas e 
projetos de geração de renda para crianças, o 
adolescente e às famílias; XIV – Promover cursos 
de capacitação profissional; programas de 
moradias para as famílias carentes, ações básicas 
preconizadas pela LOAS, manutenção de 
programas e projetos na área da terceira idade, 
programa de desfavelamento, apoio aos 
programas de atenção à Liberdade Assistida e 
Vilas Rurais; XV – Executar atividades correlatas, 
obedecendo o Plano de Governo. 

a) ASSESSORIA DA 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

I – Assessorar ou auxiliar o Secretário Municipal na 
tomada de decisões; assessorar e representar o 
Secretário Municipal em atos e reuniões que não 
se possa fazer presente; II – Promover as 
atividades que lhe forem atribuídas; promover a 
integração da Secretaria com os demais em 
relação a busca de informações; III – Assessorar o 
Secretário Municipal quanto ao controle do 
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patrimônio, aquisição de materiais bem como no 
desempenho de todas as atividades da Secretaria; 
atender ao público quando solicitado; IV – Planejar 
o desenvolvimento das atividades da Secretaria; 
controlar as atividades que lhe for determinada; V 
– Emitir pareceres sobre assuntos de interesse da 
Secretaria, controlar a execução de contratos e 
seus prazos; VI – Assessorar quando ao 
andamento dos requerimentos na Secretaria; VII – 
Coordenar e dar encaminhamento a projetos 
especiais; VIII – Prestar assessoria aos órgãos da 
municipalidade quanto as técnicas de 
Planejamento, Controle, Organização e Métodos e 
informatização; IX – Assessorar e auxiliar o 
Secretário Municipal na tomada de decisões. 

b) DEPARTAMENTO 
DE PROGRAMAS 
FEDERAIS E 
ESTADUAIS 

I – Desenvolver programas visando o bem-estar da 
família; II – Buscar programas que atendem ao 
interesse das crianças e adolescentes; III – 
Fiscalizar a execução de programas com o 
Secretário Municipal; IV – Buscar recursos para o 
desenvolvimento de programas de geração de 
emprego e renda; V – Proporcionar acesso a 
informação e qualificação profissional; VI – Criar 
programas sociais que atendam ao interesse da 
comunidade; VII – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; 
VIII – Executar atividades administrativas no 
âmbito da Secretaria; IX – Promover por todos os 
meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 

i) Divisão de Proteção 
Social 

I – Executar planos e programas sociais, que 
atendam os diversos seguimentos da população; II 
– Desenvolver atividades de capacitação para 
possibilitar o aumento da renda familiar; III – 
Organizar curso de formação e qualificação técnica 
para a prestação de serviços de qualidade e de 
forma eficiente; IV – Organizar programas de 
qualificação profissional; V – Realizar oficinas de 
geração de renda; curso de artesanato, de costura; 
VI – Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; VII – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VIII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
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sua direção. 

ii) Divisão de Gestão e 
Vigilância 
Socioassistencial 

I – Planejar, Executar planos e programas sociais 
para o acompanhamento de famílias e pessoas 
que se encontrem em situação de vulnerabilidade 
social; II – Desenvolver atividades de auxílio social, 
nos termos legais; III – Coordenar, acompanhar, 
fazer cumprir determinações do Secretário 
Municipal; IV – Executar atividades administrativas 
no âmbito da Secretaria; V – Promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos 
serviços sob sua direção. 

c) COORDENAÇÃO 
DE PROGRAMAS DE 
ACOLHIMENTO 

I – Supervisionar e fiscalizar os serviços prestados 
verificando o atendimento integral das 
necessidades das crianças e adolescentes que se 
encontrem em programas de acolhimento; II – 
Auxiliar na educação, e atendimento dos menores 
que desfrutam deste serviço; III – Atuar com auxílio 
do Ministério Público na solução de situações 
cotidianas enfrentadas; IV – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; V – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; VI – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

d) COORDENAÇÃO 
DA CASA DE 
NUTRIÇÃO 

I – Manter cadastro atualizado das crianças que 
desfrutam dos serviços prestados pela casa de 
nutrição; II – Fiscalizar e coordenar os trabalhos 
prestados pela casa de nutrição; III – Administrar 
sob a orientação do Secretário Municipal os atos 
da casa de nutrição; IV – Verificar as necessidades 
e atendê-las de modo a cumprir todos os atos 
necessários ao atendimento da população que 
utiliza dos serviços da casa de nutrição; V – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; VI – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

e) COORDENAÇÃO 
DO CENTRO DA 
JUVENTUDE 

I – Manter cadastro atualizado das crianças e 
adolescentes que desfrutam dos serviços 
prestados pelo Centro da Juventude; II – Fiscalizar 
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e coordenar os trabalhos prestados pelo Centro da 
Juventude; III – Administrar sob a orientação d o 
Secretário Municipal os atos do Centro da 
Juventude; IV – Verificar as necessidades e 
atendê-las de modo a cumprir todos os atos 
necessários ao atendimento da população que 
utiliza dos serviços do Centro da Juventude; V – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal ; VI – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

f) COORDENAÇÃO 
DO CENTRO DO 
IDOSO 

I – Manter cadastro atualizado dos idosos que 
desfrutam dos serviços prestados pelo Centro do 
Idoso; II – Fiscalizar e coordenar os trabalhos 
prestados pelo Centro do Idoso; III – Administrar 
sob a orientação do Secretário Municipal os atos 
do Centro do Idoso; IV – Verificar as necessidades 
e atendê-las de modo a cumprir todos os atos 
necessários ao atendimento da população que 
utiliza dos serviços do Centro do Idoso; V – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; VI – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEI O 
AMBIENTE 

 

Órgão  Competências  

IV – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E MEIO 
AMBIENTE 

I – Planejar, organizar, coordenar e controlar as 
atividades da Patrulha Mecanizada, da Assistência 
técnica e de Programas Especiais dos setores de 
Agricultura e Pecuária; II – Promover a 
manutenção do equipamento da Patrulha 
Mecanizada; III – Prestar assistência técnica aos 
agricultores para o aprimoramento da Agricultura, 
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Pecuária e Meio Ambiente; IV – Organizar a feira 
livre, fazendo agrupamento dos feirantes por 
classes similares de mercadorias, tomando as 
medidas necessárias a padronização das barracas 
e dos locais; V – Promover e ampliar os serviços 
de extensão do município integrando-se com as 
Secretarias Municipais de Educação e Saúde. VI – 
Incrementar as atividades agrícolas ao alcance da 
municipalidade, como a preservação do Meio 
Ambiente; VII – Conservar o uso e ocupação do 
solo, de forma integrada em microbacias 
hidrográficas; VIII – Desenvolver e divulgar as 
potencialidades do Município a nível Regional, 
Estadual e Federal, visando a atração de 
investimentos no campo agroindustrial e 
Agropecuário; IX – Promover a realização de feiras 
e exposições agropecuárias; X – Elaborar e 
implementar o Plano de Desenvolvimento Rural, 
estabelecendo objetivos e metas a curto, médio e 
longo prazo, desdobrando em planos operacionais, 
com a integração de recursos, meios e programas; 
XI – Firmar convênios com órgãos do Estado, da 
União e de outros municípios para aplicação do 
Plano de Desenvolvimento Rural; XII – Fazer 
recenseamento periódico dos trabalhadores rurais 
volantes, residentes na circunscrição do Município; 
XIII – Proteger os rios, riachos, córregos e 
estradas com matas ciliares, em convênio com os 
proprietários lindeiros; XIV – Estabelecer política 
de meio ambiente, respeitando a competência da 
União e do Estado, com o objetivo de mantê-lo 
saudável e ecologicamente equilibrado; XV – Criar 
pequenas florestas municipais e ampliar as áreas 
verdes no perímetro urbano; XVI – Limpar e 
conservar os rios, riachos, nascentes e repovoar 
de peixes; XVII – Arborizar os logradouros 
públicos; XVIII – Promover a manutenção de 
parques e jardins; XIX – Tomar as medidas 
administrativa e judicial necessária para 
responsabilizar os causadores de poluição, 
degradação ambiental ou pôr desrespeito a 
qualquer norma de ordem pública; XX – 
Incrementar por todos os meios as atividades 
agropastoris, ao alcance da municipalidade. 

a) DEPARTAMENTO I – Prestar assistência técnica aos agricultores 
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DE AGRICULTURA E 
PECUÁRIA 

para o aprimoramento da Agricultura, Pecuária e 
Meio Ambiente; II – Organizar a feira livre, fazendo 
agrupamento dos feirantes por classes similares de 
mercadorias, tomando as medidas necessárias a 
padronização das barracas e dos locais; III – 
Promover e ampliar os serviços de extensão do 
município integrando-se com as Secretarias 
Municipais de Educação e Saúde; IV – Incrementar 
as atividades agrícolas ao alcance da 
municipalidade, como a preservação do Meio 
Ambiente; V – Conservar o uso e ocupação do 
solo, de forma integrada em microbacias 
hidrográficas; VI – Desenvolver e divulgar as 
potencialidades do Município a nível Regional, 
Estadual e Federal, visando a atração de 
investimentos no campo agroindustrial e 
Agropecuário; VII – Desenvolver e divulgar as 
potencialidades do Município a nível Regional, 
Estadual e Federal, visando a atração de 
investimentos no campo agroindustrial e 
Agropecuário; VIII – Promover a realização de 
feiras e exposições agropecuárias; IX – Elaborar e 
implementar o Plano de Desenvolvimento Rural, 
estabelecendo objetivos e metas a curto, médio e 
longo prazo, desdobrando em planos operacionais, 
com a integração de recursos, meios e programas; 
X – Firmar convênios com órgãos do Estado, da 
União e de outros municípios para aplicação do 
Plano de Desenvolvimento Rural; XI Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; XII – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria. 

i) Divisão de 
Piscicultura 

I – Prestar assistência técnica aos piscicultores; II 
– Promover e ampliar a produção de peixes; III – 
Incrementar a atividade de piscicultura ao alcance 
da municipalidade; IV – Desenvolver e divulgar as 
potencialidades do Município a nível Regional, 
Estadual e Federal, visando a atração de 
investimentos no campo da piscicultura; V – 
Promover a realização de feiras e exposições de 
piscicultura; VI – Propor convênios com órgãos do 
Estado, da União e de outros municípios para 
ampliação da piscicultura em Palmas; VII – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; VIII – 
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Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria. 

b) DEPARTA MENTO 
DE MEIO AMBIENTE 

I – Proteger os rios, riachos, córregos e estradas 
com matas ciliares, em convênio com os 
proprietários lindeiros; II – Estabelecer política de 
meio ambiente, respeitando a competência da 
União e do Estado, com o objetivo de mantê-lo 
saudável e ecologicamente equilibrado; III – Criar 
pequenas florestas municipais e ampliar as áreas 
verdes no perímetro urbano; IV – Limpar e 
conservar os rios, riachos, nascentes e repovoar 
de peixes; V – Arborizar os logradouros públicos; 
VI – Promover a manutenção de parques e jardins; 
VII – Tomar as medidas administrativa e judicial 
necessária para responsabilizar os causadores de 
poluição, degradação ambiental ou pôr desrespeito 
a qualquer norma de ordem pública. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Órgão  Competências  

V – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E 
CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 

I – Coordenar a elaboração e implantação do 
Plano Municipal de desenvolvimento Econômico; II 
– Desenvolver programas e projetos voltados à 
geração de trabalho e renda; III – Desenvolver 
ações que promovam o desenvolvimento 
econômico sustentável e solidário; IV – Promover a 
organização do setor informal da economia do 
Município; V – Promover, sistematizar e 
disponibilizar informações socioeconômicas do 
Município, principalmente questões de emprego, 
qualidade de vida, qualidade de mão de obra, 
infraestrutura, logística e incentivos; VI – 
Desenvolver programas de qualificação e 
requalificação profissional; VIII – Promover e 
estimular a instalação de novas organizações 
industriais, comerciais e de serviços, bem como 
incentivar e apoiar as micros e pequenas 
empresas; IX – Captar recursos e participar de 
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eventos em nível Municipal, Estadual e Nacional, 
divulgando as potencialidades municipais; X – 
Atrair investimentos na área industrial, 
agroindustrial e comercial; XI – Promover a 
realização de feiras e exposições de produtos 
industrializados no município; XII – Incentivar a 
industrialização e comercialização de produtos do 
município. 

a) DEPARTAMENTO 
DE APOIO 
EMPRESARIAL, 
FOMENTO E 
TRABALHO 

I – Auxiliar o Secretário Municipal no 
desenvolvimento de campanhas junto a indústria e 
o comércio local, visando o aumento da renda e 
dos empregos; II – Desenvolver atividades que 
tenham por fim o fomento das atividades 
econômicas da cidade; III – Verificar o 
desenvolvimento de atividades de seus 
subordinados; IV – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; V 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção; VII  – Desenvolver projeto visando o 
aumento do número de vagas de emprego na 
cidade; desenvolver atividades voltadas a 
qualificação da mão de obra local, atendendo a 
demanda do comércio local; VIII – Promover curso 
de capacitação profissional; IX – Verificar o 
desenvolvimento de atividades de seus 
subordinados. 

b) DEPARTAMENTO 
DE TURISMO 

I – Desenvolver ações que promovam o 
desenvolvimento turístico do município; II – 
Promover a organização do setor; III – Promover, 
sistematizar e disponibilizar informações turísticas; 
IV – Desenvolver programas de qualificação e 
requalificação profissional; V – Planejar, organizar, 
coordenar e controlar as atividades de turismo e 
eventos; VI – Promover e estimular a instalação de 
novas organizações turísticas; VII – Captar 
recursos e participar de eventos em nível 
Municipal, Estadual e Nacional. VIII – Coordenar 
as ações junto às empresas de prestação de 
serviços em turismo, alimentação e hotelaria; IX – 
Definir políticas e diretrizes; traçar planos 
operacionais; X – Operacionalizar negócios; 
produzir resultados; XI – Coordenar equipes; 
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garantir qualidade de produtos e serviços; XII – 
Analisar mercado e atuar como relações-públicas; 
XIII – Elaborar projetos que fomentem o turismo; 
XIV – Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; XV – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; XVI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

i) Divisão de 
Marketing e Eventos 

I – Demonstrar a potencialidade turística do 
município; promover a divulgação turística do 
município; II – Promover a divulgação dos pontos 
turísticos do município; III – Divulgar a 
potencialidade da produção municipal bem como 
demonstrar o potencial de desenvolvimento 
municipal; IV – Divulgar o Município; buscar 
recursos; V – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; VI 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

c) COORDENAÇÃO 
DO PROCON 

I – Coordenar e executar programas e atividades 
relacionadas com a defesa do consumidor, 
solicitando, quando for o caso, apoio e assessoria 
dos demais órgãos congêneres municipais, 
estaduais e federais; II – Orientar os consumidores 
sobre seus direitos e garantia, contra prováveis 
abusos praticados nas relações de consumo; III – 
Informar, conscientizar e motivar o consumidor, por 
intermédio de diversos meios de comunicação, 
sobre os seus direitos e garantias; IV – Solicitar à 
polícia judiciária a instauração de inquérito para 
apuração de delito contra o consumidor, nos 
termos da legislação vigente; V – Representar ao 
Ministério Público competente, para fins de adoção 
de medidas processuais, penais e civis, no âmbito 
de suas atribuições; VI – Levar ao conhecimento 
dos órgãos competentes as infrações de ordem 
administrativa que violarem os interesses difusos, 
coletivos ou individuais dos consumidores; VII – 
Apoiar as entidades de Proteção e Defesa do 
Consumidor e incentivar e orientar a criação de 
associações comunitárias com o mesmo fim; VIII – 
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Celebrar convênios com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, objetivando a defesa e 
proteção do consumidor; IX – Orientar e educar os 
consumidores através de cartilhas, manuais, 
folhetos ilustrados, cartazes e demais meios de 
comunicação; X – Desenvolver palestras, 
campanhas, feiras, debates e outras atividades 
correlatas, visando educar e despertar a 
coletividade para uma consciência crítica; XI – 
Atuar junto ao sistema forma de ensino, visando 
incluir assuntos de defesa do consumidor nas 
disciplinas constantes dos currículos escolares; XII 
– Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a 
política do Sistema Municipal de Defesa do 
Consumidor; Fiscalizar as relações de consumo; 
Funcionar, no processo administrativo, como 
instância de instrução e julgamento, no âmbito da 
competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 
8.078, de 11/Setembro/1990, pela legislação 
complementar e pelo Decreto nº 2.181/97; XIII – 
Manter cadastro atualizado de reclamações 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e 
serviços, divulgando-o pública e anualmente, 
conforme dispõe o artigo 44, da Lei nº 8.078/90. 

i) Chefe da Divisão de 
Atendimento ao 
Consumidor 

I – Gerenciar o atendimento ao consumidor junto 
ao PROCON; II – Organizar e encaminhar aos 
órgãos competentes as reclamações dos 
consumidores; III – Verificar o desenvolvimento de 
atividades de seus subordinados; Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; IV – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria e do 
PROCON; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E  
TRÂNSITO 
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VI – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, 
URBANISMO E 
TRÂNSITO 

I – Programar, planejar, controlar, fiscalizar e 
executar as atividades de infraestrutura, urbanismo 
e trânsito do Município; II – Informar ao Gabinete 
do Prefeito sobre o desenvolvimento das obras 
públicas; III – Realizar estudos e pesquisas para o 
planejamento das atividades de infraestrutura, 
urbanismo e trânsito do governo municipal; IV – 
Planejar, organizar, coordenar e controlar de 
acordo com o Plano Diretor, as atividades de 
infraestrutura, urbanismo e trânsito; V – 
Inspecionar as obras em andamento de execução 
direta ou contratar com terceiros. 

a) ASSESSORIA DE 
INFRAESTRUTURA 

I – Assessorar ou auxiliar o Secretário Municipal na 
tomada de decisões na área de infraestrutura; 
assessorar e representar o Secretário Municipal 
em atos e reuniões que não se possa fazer 
presente; II – Promover as atividades que lhe 
forem atribuídas; promover a integração da 
Secretaria com os demais em relação a busca de 
informações; III – Assessorar o Secretário 
Municipal quanto ao controle do patrimônio, 
aquisição de materiais bem como no desempenho 
de todas as atividades da Secretaria; atender ao 
público quando solicitado; IV – Planejar o 
desenvolvimento das atividades da Secretaria; 
controlar as atividades que lhe for determinada; V 
– Emitir pareceres sobre assuntos de interesse da 
Secretaria, controlar a execução de contratos e 
seus prazos; VI – Assessorar quando ao 
andamento dos requerimentos na Secretaria; VII – 
Coordenar e dar encaminhamento a projetos 
especiais; VII – Prestar assessoria aos órgãos da 
municipalidade quanto as técnicas de 
Planejamento, Controle, Organização e Métodos e 
informatização; IX – Assessorar e auxiliar o 
Secretário Municipal na tomada de decisões. 

b) ASSESSORIA DE 
URBANISMO E 
TRÂNSITO 

I – Assessorar ou auxiliar o Secretário Municipal na 
tomada de decisões na área de urbanismo e 
trânsito; assessorar e representar o Secretário 
Municipal em atos e reuniões que não se possa 
fazer presente; II – Promover as atividades que lhe 
forem atribuídas; promover a integração da 
Secretaria com os demais em relação a busca de 
informações; III – Assessorar o Secretário 
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Municipal quanto ao controle do patrimônio, 
aquisição de materiais bem como no desempenho 
de todas as atividades da Secretaria; atender ao 
público quando solicitado; IV – Planejar o 
desenvolvimento das atividades da Secretaria; 
controlar as atividades que lhe for determinada; V 
– Emitir pareceres sobre assuntos de interesse da 
Secretaria, controlar a execução de contratos e 
seus prazos; VI – Assessorar quando ao 
andamento dos requerimentos na Secretaria; VII – 
Coordenar e dar encaminhamento a projetos 
especiais; VII – Prestar assessoria aos órgãos da 
municipalidade quanto as técnicas de 
Planejamento, Controle, Organização e Métodos e 
informatização; IX – Assessorar e auxiliar o 
Secretário Municipal na tomada de decisões. 

c) DEPARTAMENTO 
DE 
INFRAESTRUTURA 

I – Programar, planejar, controlar, fiscalizar e 
executar as obras municipais; II – Construir e 
conservar as estradas municipais; III – Construir as 
vias e logradouros públicos; IV – Informar ao 
Gabinete do Prefeito sobre o desenvolvimento das 
obras públicas; V – Realizar estudos e pesquisas 
para o planejamento das atividades do governo 
municipal; VII – Elaborar e manter atualizado o 
sistema estatístico; VIII – Coordenar e dar 
encaminhamento a projetos especiais; IX – 
Executar a política de trânsito nas vias urbanas 
municipais, zelando pelo funcionamento e 
manutenção dos equipamentos de sinalização; X – 
Executar em harmonia com os planos Nacional e 
Estadual o Plano Rodoviário Municipal; XI – 
Inspecionar as obras em andamento de execução 
direta ou contratar com terceiros. 

i) Divisão de Frotas  I – Dar cumprimento às normas sobre a utilização, 
movimentação e guarda dos veículos; II – Manter 
registro dos veículos oficiais da frota sob 
responsabilidade; III – Controlar o consumo de 
combustíveis e lubrificantes; IV – Fiscalizar, 
inspecionar e zelar pela guarda e conservação dos 
veículos, equipamentos e ferramentas; V – 
Elaborar escala de serviço e controlar a frequência 
do pessoal lotado no setor; VI – Atender e observar 
as instruções e diretrizes emanadas; VII – 
Controlar a documentação e emplacamento dos 
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veículos; VIII – Comunicar a existência de avarias 
e defeitos; IX – Executar outras atribuições que lhe 
forem conferidas; X – Controlar e informar o 
lançamento de multas, bem como apurar os 
responsáveis;. XI – Verificar as condições dos 
veículos da municipalidade; XII – Controlar as 
condições dos veículos públicos; XIII – Promover 
os consertos necessários; promover levantamento 
da frota municipal e seu estado de conservação; 
XIV – Enviar relatórios sobre os estados do 
veículo; XV – Remeter peças e relatórios ao 
superior para apurar responsabilidade sobre danos 
na frota municipal; XVI – Verificar as condições dos 
equipamentos e máquinas da municipalidade; XVII 
– Controlar as condições dos equipamentos e 
máquinas públicos; XVIII – Promover os consertos 
necessários; XIX – Promover levantamento dos 
equipamentos e máquinas municipais e seu estado 
de conservação; XX – Enviar relatórios sobre os 
estados do veículo; XXI – Remeter peças e 
relatórios ao superior para apurar responsabilidade 
sobre danos na frota municipal; XXII – 
Supervisionar as necessidades de aquisição de 
materiais, bem com o controle de gastos; XXIII – 
Propor estudos para a entrega, recebimento e 
instalação de equipamentos adquiridos; XXIV – 
Realizar e planilhar as peças necessárias a 
manutenção da frota municipal; XXV – Fornecer 
elementos para a realização de licitações de bens 
permanentes e de consumo. 

ii) Divisão de 
Britagem, Tubos e 
Asfalto 

I – Fiscalizar os trabalhos desenvolvido no britador 
municipal; II – Fiscalizar as atividades de 
manutenção do britador municipal; III – Fiscalizar a 
retirada de materiais da pedreira municipal 
mantendo controle da destinação do material; IV – 
Fiscalizar a qualidade do material extraído; V – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; VI – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção; VIII – Coordenar as atividades da 
Fábrica de Tubos; IX – organizar seu 
funcionamento e inspecionar os produtos 
produzidos; X – Acompanhar a distribuição e 
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destinação dos tubos produzidos; XI – Coordenar 
os serviços da fábrica de tubos a fim de suprir a 
demanda da municipalidade; XII – Fiscalizar a 
execução dos serviços de confecção de tubos; XIII 
– Auxiliar na remoção dos tubos; fiscalizar e aferir 
a qualidade dos tubos feitos na fábrica; fiscalizar 
as atividades de seus subordinados; XIV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; XV – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; XVI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção XVII – Analisar as condições da 
pavimentação existente no município; promover 
estudos para recapeamento asfáltico; XVIII – 
Organização cronograma da execução de serviços 
de recapeamento; XIX – Fiscalizar a atuação da 
equipe de pavimentação; XX – Vistoriar as ruas 
que necessitam de pavimentação formando um 
cronograma para desenvolvimento das atividades; 
XXI – Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; XXII – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; XXIII – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iii) Divisão de 
Serviços Rurais 

I – Coordenar a execução de serviços de 
manutenção de estradas rurais; organizar 
cronograma de atividades para manutenção de 
estradas; promover a fiscalização dos serviços 
realizados aferido a qualidade; II – Promover o 
atendimento das reivindicações da população, 
analisando sua pertinência e possibilidade de 
atendimento; III – Coordenar, acompanhar, fazer 
cumprir determinações do Secretário Municipal; IV 
– Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iv) Divisão de Obras e 
Manutenção 

I – Desenvolver atividades que atendam as 
demandas da polução através da execução de 
serviços e obras necessárias ao desenvolvimento 
econômico e sustentável; II – Promover a 
manutenção das atividades e logradouros a fim de 
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proporcionar o bem estas dos munícipes; III – 
Fiscalizar a execução de serviços; IV – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; V – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; VI – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

v) Divisão de Limpeza 
Pública 

I – Executar as atividades relativas a limpeza 
urbana; II – Executar os serviços de manutenção 
de parques, praças, jardins, pontes pênseis e 
pontilhões públicos; III – Promover as aberturas e 
conservação das redes de esgoto e águas pluviais. 

d) DEPARTAMENTO 
DE URBANISMO 

I – Implantar a política de coleta seletiva de lixo; II 
– Elaborar e manter atualizado o sistema 
estatístico; III – Fiscalizar e acompanhar a 
aplicação e exceção das normas para obras 
públicas, fazendo as interdições necessárias 
quando descumprida a lei; IV – Analisar e aprovar 
os projetos de construção civil, atendidas as 
exigências estabelecidas em lei e regulamentos; V 
– Conceder viabilidade para construções em geral, 
expedindo Alvará de Construção e Habite-se; VI – 
Fiscalizar e acompanhar a aplicação e execução 
das normas para obras particulares e Posturas 
fazendo as interdições, quando descumprida a lei; 
VII – Fiscalizar o cumprimento das normas 
referentes as Edificações, ao Zoneamento, Uso do 
Solo, Posturas, Loteamentos e Desmembramentos 
Municipais; VIII – Manter atualizado o cadastro de 
logradouros; IX – Manter atualizado o cadastro 
Predial e Territorial dos Contribuintes municipais; X 
– Informar ao Gabinete do Prefeito sobre o 
desenvolvimento das obras públicas; XI – Realizar 
estudos e pesquisas para o planejamento das 
atividades do governo municipal; XII – Elaborar e 
manter atualizado o sistema estatístico; XIII – 
Coordenar e dar encaminhamento a projetos 
especiais; XIV – Coordenar as atividades do 
Cemitério Público Municipal e do Aeroporto. 

i) Divisão de Projetos 
e Acompanhamento 
de Obras e Contratos 

I – Promover o acompanhamento, a administração 
e a gestão dos projetos e das obras públicas 
municipais e respectivos contratos; II – Apoiar e 
auxiliar os engenheiros e arquitetos do Município 



 

Município de Palmas 
Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS – Gabinete do Prefeito “Dimorvan Carraro” 
Av. Clevelândia, 521 – Caixa Postal 111 – Centro – CEP 85555-000 – Telefone (46) 3263-7000 

 
Fls. 60 

no desempenho das respectivas funções; III – 
Apoiar e auxiliar os fiscais de contrato no 
desempenho da respectiva função; IV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

ii) Divisão de 
Acompanhamento de 
Programas e 
Convênios 

I – Promover o acompanhamento, a administração 
e gestão dos programas e convênios estaduais e 
federais relativos a obras públicas; II – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; III – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; IV – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

iii) Divis ão de 
Fiscalização de Obras 
e Postura 

I – Promover o acompanhamento e a 
administração da fiscalização de obras e postura 
municipal; II – Apoiar e auxiliar os fiscais de obras 
e postura no desempenho da respectiva função; III 
– Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; IV – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; V – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

e) DEPARTAMENTO 
DE TRÂNSITO 
(DEPALTRAN) 

I – Promover a administração e gestão do 
Departamento Palmense de Trânsito – 
DEPALTRAN, implementando planos, programas e 
projetos; II – Promover o planejamento, projeto, 
regulamentação, educação e operação do trânsito 
dos usuários das vias públicas nos limites do 
município; III – Promover e organizar a educação 
do trânsito em empresas e escolas públicas e 
privadas; IV – Promover estudos necessários a 
harmonização do trânsito municipal; V – Promover 
estudos para a melhor fluência do trânsito 
municipal; VI – Promover campanhas de educação 
no trânsito; desempenhar atividades de 
fiscalização do trânsito; VII – Emitir parecer e 
auxiliar o Prefeito na elaboração e 
desenvolvimento projetos de trânsito, além de 
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promover a busca de recursos para investimento 
em trânsito. 

i) Divisão de 
Educação de Trânsito 

I – Promover a Educação de Trânsito junto a Rede 
Municipal de Ensino, por meio de planejamento e 
ações coordenadas entre os órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito; II – Promover 
campanhas educativas e o funcionamento de 
escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões 
estabelecidos pelo CONTRAN; III – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; IV – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; V – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

ii) Divisão de Vistoria 
de Veículos 

I – Controlar os veículos registrados e licenciados 
no município; II – Elaborar estudos sobre eventos 
e obras que possam perturbar ou interromper a 
livre; III – Realizar vistorias nos veículos que 
realizam transportes especiais no município; IV – 
Coordenar, acompanhar, fazer cumprir 
determinações do Secretário Municipal; V – 
Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria; VI – Promover por todos os meios ao 
seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 
sua direção. 

iii) Divisão de 
Sinalização de 
Trânsito 

I – Promover, planejar e executar a sinalização das 
vias públicas municipais; II – Coordenar, 
acompanhar, fazer cumprir determinações do 
Secretário Municipal; III – Executar atividades 
administrativas no âmbito da Secretaria; IV – 
Promover por todos os meios ao seu alcance o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção. 

 


