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Disp6e sobre a Estrutura Administrativa do

Poder Executivo do Municipio de Cristalina,

§陸　　　　e da outras provid6ncias.

喜一　同義冊亀rし亀9雨型聖

O PREFEITO MUNICIPAL Faco saber que a Camara Municipal de Crista萱ina’

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULOI

Da Estrutura Organizacional B各sica

CAPITULO I

Das Disposic6es Preliminares sobre a Estrutura Bdsica

Art. 1O Para desenvoIver as suas atividades legais e constitucionais) O Municipio de

Cristalina dispora de unidades organizacionais da Administrac盃o Direta e Indireta・

integradas segundo os setores de atividades relativas as metas e objetivos de鯖nidos

nestaLei.

§ 1O O Poder Executivo 6 exercido pelo Prefofto Municipal・

§ 2O A Administracao Direta compreende o exercicio das atividades de administracao

p印o獲ica municipal? eXeCutadas diretamente pe獲as unidades administrativas’a Saber:

I - unidade de delibera辞o’COnSulta e orienta碑o ao Prefeito MunicipaI) naS

suas atividades administrativas;

II - unidades de assessoramento e apoio direto ao Prefeito e aos titulares das

unidades administrativas? Para O desempenho de func6es auxiIiares, COOrdenacao’

controle e supervisao de assuntos e programas Inter Secretariais;

IⅡ - SeCretarias municipais’6rgaos de prlmelrO nivel hierdrquico・ Para O

planejamento, COmando, COOrdenacao, SuPerVisfro, fiscaliza碑o, eXeCu碑O, COntrOle e

orienta碑o normativa da a辞O do Poder Executivo.

Art. 2O A estrutura organizacional da Administra辞o Direta do Poder Executivo do

Municipio de Cristalina serdrepresentada pelas seguintes unidades:

I - Orgfros de Assessoramento Superior da Administracao Direta:

少　Chefia de Gabinete do Prefctto - GAPRE;

少　Che鯖a de Gabinete do Vice-Prefeito - GAVI;

り　Secretarias Extraordin紅ias - SEA;

の　Secretaria Municipal de Administra辞o - SEMAD;
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り　Secretaria Municipal de Financas e Administra碑o Tribut鉦ia - SEMFAT;

"　Secretaria Municipal de P萱anejamento e Gestao - SEMPG;

g/ Secretaria Municipal de Assist6ncia, Promocao Socia看　e Trabalho　-

SEMAPT;

砂　Secretaria Municipal de DesenvoIvimento Econ∂mico e Agroneg6cio -

SEMAGRO ;

4) Secretaria Municipal de DesenvoIvimento Urbano, Habita碑o e Obras -

SEMOB;

j) Secretaria Municipal de Educa碑o e Cultura - SEDUC;

4) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

4) Secretaria MunicipaI de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos -
SEMARH;

nリSecretaria de Producao Rural FamiIiar - SEMPRAF;

砂Secretaria de Sa同e e VigiIancia em Sa同e- SA寄DE;

dy Secretaria de Turismo - SEMTUR;

D Procuradoria GeraI do Municipio - PROGE;
少　Controladoria Interna do Municipio - CONTRI;

J) Assessoria Juridica - ASSEJUR;

少　Contadoria - CONTRO.

II - Orgaos de Administra辞o Indireta:

dy Funda碑o Georgea Cristina - FUNGEC;

少　Superintend6ncia Municipa書de Transito e Transporte - SMTCRIS.

Art. 3O As Secretarias Extraordinarias, Vinculadas ao Gabinete do Prefeito, em

ndmero de 3 (tr6s), SerVirao para tratar de assuntos ou programas de importancia e

dura碑o transit6ria, Cuja urgenc獲a naO POSSa eSPerar O regular tr会mite legislativo,

sendo vedado seu emprego para assuntos ou atividades corrlquelraS da

Administra碑o.

§ 1O O ato de instala碑o da secretaria de natureza extraordin紅ia indicar各a

dura碑o estimada da missfro a ser cumprida, OS meios administrativos a serem usados,

dispondo sobre a sua organiza辞o e funcionamento? e COnforme o caso, aS unidades

administrativas que devam, temPOrariamente, Ser Vincu書adas ao novo orgao,

especificando a origem do remanejamento e transforma碑o de unidades existentes em

outras Secretarias na estrutura administrativa do Municipio.

§ 2O Ao Secretdrio Extraordin血io compete a書6m da missao a∴Ser CumPrida,

determinada no Ato de Instala碑o, aSSistir direta e imediatamente ao Prefeito

Municipal) bem como relacionar e articular com as entidades da sociedade civil e na

CrlaCaO e implementa碑o de instrumentos de consulta e participa碑O POPular de

interesse do Poder Executivo; PrOmOVer an鍋SeS de politicas p血blicas e temas de

interesse do Prefeito MunicipaI e na realiza碑o de estudos de natureza politico

institucional; reSPOnder interinamente? quando designado’POr OutraS SeCretarias ou

6rgfros da administra碑o? quando nao ocupados por seus titulares; atender situac6es

espec縦cas e de carater transit6rio; eXerCer OutraS∴atividades compativeis∴COm a
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natureza de suas func6es e que lhe forem determinadas peIo Chefe do Poder

Executivo.

Art. 4O A estrutura organizacional e funcional da Administra碑o Direta do Municipio

de CristaIina, atendidas as suas pecuIiaridades, COmPreender各　unidades

administrativas dos seguintes niveis:

I　-　Nivel de Direcao Superior, rePreSentado pe獲os Agentes Politicos,

remunerados por Subsidio, COm fun印es relativas a Iideranca, a articula軸o e ao

COntrOle das atuac6es e dos resultados das respectivas areas de atividades, incIusive

dos assuntos ou programas de importancia e dura碑O tranSit6ria;

II - NiveI de Dire辞o, COm func6es de desenvo獲vimento das∴atividades das

unidades administrativas, inerentes a finaIidade do 6rgao, que Serdrepresentado por:

少　Cargo Comissionado de Dire碕O, Chefia e Assessoramento.

CAPITULO II

Das Atribuic6es dos Orgaos de Assessoramento

Se辞O量

Do Secret紅io Municipal de Administracao

Art. 5O Sera de compet6ncia do Secretdrio Municipa看de Administracao:

I臆PreStar auXiIio ao Prefeito e demais 6rgaos nos assuntos relacionados a

formula辞o, COOrdena尊o e acompanhamento do cumprimento das metas de governo

relacionadas a sua Secretaria;

II - geStaO das atividades de administra碑o em geral; PreParar, redigir,

expedir e registrar os atos oficiais de competencia do Prefeito, de acordo com a Lei

Organica Municipal, eSPeCialmente projetos de lei, decretos, POrtarias, COmunicados e

OutrOS∴atOS nOrmativos do interesse da Administracao, mantendo sob a sua

responsabilidade os originais, tudo sob o acompanhamento da Procuradoria Geral e

da Assessoria Juridica;

IⅡ - PrOVidenciar a publica辞o dos atos oficiais da Prefeitura, na forma e pelos

meios legais; reCeber, eXPedir e promover o tramite legaI da correspond6ncia

Pertinente ao Executivo Municipal;
IV - Organizar e manter sob sua responsabilidade colet盆nea da legisla辞o

federal e estadual de interesse do Municipio;

V - eStudar, eXaminar e despachar processos protocolados na Prefeitura,

acompanhando a sua tramita辞o legaI; Catalogar, Selecionar e arquivar documentos

do interesse da Administra碑o e da popula碑o em geraI, devendo, tamb6m, Organizar

e manter o arquivo p心blico municipa看;

VI - aO Secretario de Administra碑o 6 atribuido, ainda, Participar de reuni6es

administrativas, enCarregando-Se da lavratura das respectivas atas;

VⅡ - aSSistir os orgaos munlCIPalS na eXeCuCaO de suas atribuic6es relativas

aos servicos burocr釦icos; PrOPOSICaO e COOrdena辞o dos planos de desenvo獲vimento

PeSSOal (Plano de Cargos e Carreiras, Estatutos, Planos de Capacita辞o, etC.);
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VⅡI　-　eStudar? elaborar e propor planos e programas de forma辞o,

treinamento e aperfeicoamento de Servidores; analisar as so量icitac6es de treinamento

de outro 6rg肴o da Administra碑o;

IX - Calcular o custo estimado para realiza碑o de programas de treinamento;

PrOmOVer eStudos e pesquisas para determinar e detectar os problemas de recursos

humanos que impecam o desenvo看vimento organizacional da administra辞o; PreParar

O PagamentO menSal, aPurando a什equencia do pessoal;

X - fornecer declara辞o de rendimento para diversos fins e os eIementos

necessdrios a elabora碑o de proposta orcamentdria, SuPerVisionar, Orientar e executar

atividades relativas a administra確o de recursos humanosl direitos, VantagenS,

deveres e obrigac6es dos servidores munlC看Pa量S;

XI - COntrOlar e atualizar dados da ficha funcional dos servidores, enViar ao

SetOr COmPetente da Administra碑o reIa辞o de servidores que transgredirem normas

disciplinares vigentes;

XII - distribui辞o, COntrOle e arquivamento de processos e documentos que

tramitam na Prefeitura;

XIⅡ葛PrOmO碑O de atividades reIativas a organiza辞o e ao aperfeicoamento

dos m6todos de trabalho dos 6rgaos da Prefeitura;

XIV - COOrdenar e supervisionar as a96es concernentes a defesa civil do

Municipio;

XV - PreParar inventdrio鱒sico, Organizar, registrar e manter o sistema de

acompanhamento patrimonia看dos bens do Municipio;

XVI - Zelar pelo patrim6nio alocado na unidade, COmunicando o 6rgao

responsavel sobre eventuais a書terac6es;

XVⅡ - eXerCer OutraS atividades correIatas? SemPre que SOIicitadas por

SuPerior hier鉦quico, inclusive, aSSinar separadamente e/ou em conjunto com o

Prefeito Municipal e, ainda, COm O SerVidor p血blico indicado a cada situa辞o. Alem

das atribuic6es descritas acima, OutraS POder肴o ser estabelecidas por ato do Prefeito,

de acordo com a conveni6ncia e interesse p血blico.

Se碑oII

Do Secret各rio MunicipaI de Financas e Administra碑o Tribut鉦ia

Art. 6O Sera de compet6ncia do Secret鉦io MunicipaI de Financas e Administra碑o

Tributaria:

I - O Planejamento operacional e a execu辞o da politica econ6mica, tribut鉦ia e

financeira do Municipio;

II - aS rela96es com os contribuintes;

IⅡ - O aSSeSSOramentO aS unidades do Municipio em assuntos de finan9aS;

IV - a geStaO da legisla碑O tribut鉦ia e financeira do Municipio;

V - a inscri碑o e cadastramento dos contribuintes, bem como a orientacao dos

mesmos, a instituicao, a PreVisao e a efetiva arrecada辞o dos tributos devidos ao ente

P血blico;

VI鵜a inscri辞o da divida ativa;

VⅡ - a guarda e movimentacao de valores;

VIII鵜a PrOgrama碑O de desemboIso financeiro;



IX - O emPenho, a Iiquidacao e o pagamento das despesas;

X - a elabora碑o de balancetes) demonstrativos e baIancos’bem como a

PubIica辞o dos informativos financeiros determinados peIa Constitui碑o FederaI;

XI - a PreSta碑O anual de contas e o cumprimento das exig6ncias do controle

externo;

XII - OS registros e controIes cont各beis;

XIⅡ - a Organiza碑o e atua看iza碑o do sistema operacional do Cadastro T6cnico

Para O desempenho da Prefeitura do Munic子pio de Crista萱ina;

XIV - a analise, COntrOle e acompanhamento dos custos dos programas e

atividades dos 6rgaos da Administra碑o;

XV - a SuPervisfro dos investimentos p同licos) bem como controle dos

investimentos e da capacidade de endividamento do Municipio;

XVI - a COntrata辞O de auditoria externa, quando necess鉦io, Para an拙Se das

COntaS munlCIPalS;

XVⅡ - a COOrdenacao da gestao dos Fundos afetos a Secretaria;

XVⅡI - a administra辞o das dotac6es atribuidas as diversas unidades

OrCament鉦ias, relativas ao sistema∴Central que representa e outras atividades

COrreIatas;

XIX - desenvoIvimento, realiza碑o e acompanhamento das receitas e despesas

realizadas, SemPre em formato gerencial, Objetivando o suporte decis6rio;

XX葛elabora辞o do Plano PIurianual de Investimentos e do Orcamento

Municipal, COmPatibilizando-O a Lei de Diretrizes Orcamentdrias e acompanhamento

da sua execu辞o;

XXI - COOrdena辞O da gestfめdos Fundos afetos a Secretaria;

XXII - a COOrdena碑o e execu辞o dos sistemas de fiscalizacao do Municipio;

XXIⅡ - desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas pe萱o Chefe

do Poder Hxecutivo) nO ambito de sua紅ea de atuacao;

XXIV - eXerCer OutraS∴atividades correIatas) SemPre que SOIicitadas por

SuPerior hier各rquico.

SecaoIⅡ

Do Secret鉦io Municipal de PIanejamento e Gestfro

Art・ 70 Ser盃de compet6ncia do Secret鉦io Municipal de Planejamento e Gestfro:

I - Planejar e executar as atividades de Gestfro Estrategica do Governo;

II - articular com as demais esferas de Governo, Seja Direta ou Indireta, nO

Sentido de realizar a capta碑o de recursos para o Municipio de CristaIina? em eSPeCiaI

Para atendimento das diretrizes estrat6gicas;

III - PrOmOVer an拙se e triagem do expediente encaminhado ao Prefdito’

reIativo a convenios e programas com governo estaduaI e federal cujo objetivo seja

destina碑o de recursos para o Municipio de Crista獲ina;

IV - aCOmPanhamento, eiabora碑O e enCaminhamento dos documentos oficiais

a serem assinados pelo Prefeito Municipa書destinado a capta碑o de recursos e/ou

COnV6nios e parcerias com outros entes federativos;　　　　　　　　　　　　。
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V - OrganlZaCaO e COntrOIe do arquivo de documentos recebidos e expedidos

PeIos Minist6rios) Secretarias Estaduais e Federais) e OutrOS 6rgfros da administra軸o

federal? eStadual e municipal) referentes a assuntos de sua pasta;

VI - COOrdena碑o e integra碑O das a96es das Secretarias Municipais e outros

6rgaos da Administra辞o Municipal;

VⅡ - articula蜜o das ac6es de Governo e a execu碑o destas;

VIⅡ - COOrdena碑o das atividades de Gestao Estrat6gica do Governo;

IX - COOrdena碑O das atividades de auditoria;

X - COOrdenacao das atividades de Ouvidoria do Municipio;

XI - aCOmPanhamento da analise de conveni6ncia da cria碑o e extin辞o de

Fundos especiais;

XII - aPOio administrativo ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil;

XIⅡ - aCOmPanhamento do controle e fiscaliza碕O da gestao dos Fundos

M皿icipais e鯖scaliza確o da execu碕O dos conv6nios鯖rmados pelo Municipio de

Cristalina;

XIV - COOrdena辞o das relac6es permanentes do Executivo Municipal com

entidades, aSSOCia96es e demais organIZa9OeS, gOVernamentais ou nao;

XV - tranSmissao aos 6rgaos da Administra9fro Municipai das determinac6es

do Prefeito Municipalタ　PrOmOVendo a integra碑o dos　6rgfros destinat鉦ios)

acompanhando o seu cumprimento;

XVI - desenvoIvimento, adapta車O e/ou acompanhamento dos indicadores de

desempenho do Governo Municipal, em tOda a sua dimensao;

XVII - desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuidas peIo Chefe do

Poder Executivo, nO ambito de sua area de atua碑o.

Se碕O量V

Da Secretaria Municipal de Assist6ncia, Promo碑O Social e Trabalho

Art. 8O Ser各de competencia da Secretdria Municipal de Assistencia, Promo辞o SociaI

e TrabaIho:

I - a eXeCu辞O das poIiticas p血blicas de prote碑o social aos cidadaos, em

especial as pessoas idosas, aSSistindo no que couber, a implanta車o e execu辞o de seus

direitos fundamentais;

II - a implementa碑O do Sistema Municipal de Assist6ncia Social, Pautada em

eixos de interven碑o, PrOte碑O SOCial, PrOte碑O eSPeCial, enfrentamento a pobreza e

aprimoramento da gest肴o;

IⅡ - a COOrdena碑o e implementa碑o dos programas de aten辞o social a famiIia

e enfrentamento a pobreza, POr meio da realiza辞o direta e/ou indiretamente no

atendimento s6cio-fami看iar as familias empobrecidas e em situa辞o de risco pessoa看e

SOCial;

IV喜a COOrdena碑o e implementa辞o dos programas de aten辞o socia獲a

Crianca, aO adoIescente e ao jovem, POr meio da articula碑o com as demais politicas

SOClaIS, a universaIiza碑o do atendimento, Seja direta e/ou indiretamente, incluindo as

ac6es da assist6ncia social no campo de forma碑o profissionaI e trabalho, Visando a

PrOteCaO aO adoIescente e ao jovem no mercado de trabalho e erradica碕O do trabalho

infantiI;
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V - a eXeCu碑O de programas de prote碑O eSPeCial e das medidas s6cio-

educativas restritivas de liberdade (em meio aberto) municipa看izadas e, em ParCeria

COm a eSfera estaduaI, aS medidas privativas de Iiberdade;

VI - O aCOmPanhamento’elabora辞o e execucao de poIiticas de combate as

drogas;

VII - a COOrdena辞o e implementacao dos programas de atencao sociaI a

PeSSOa COm deficiencia por meio de reaIiza碑o direta e/ou indiretamente do

atendimento, Viabilizando novas formas de convivio s6cio-familiar;

VⅢ喜a∴COOrdena辞o e implementa碑o dos programas de aten蜜o sociaI a

PeSSOa idosa e da terceira idade por meio de reaIiza辞o direta e/ou indiretamente do

atendimento, Viabilizando novas formas de convivio s6cio-familiar;

IX - a atuacaO eXeCutiva (t6cnico-OPeraCional) de apoio a gestfro sociaI aos

Conselhos de co-geSt負O das politicas sob sua compet6ncia e participa(泊O nOS demais

Conselhos de politicas setoriais;

X - a COOrdena鈎o e a gestfro dos Fundos afetos a Secretaria;

XI - desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas peIo Chefe do

Poder Executivo, nO ambito de sua drea de atua辞o.

Se辞OV

Do Secret誼o Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico e Agroneg6cio

Art・ 9O Sera de compet6ncia do Secretario Municipal de DesenvoIvimento Econ6mico

e Agroneg6cio:

I - incentivo e impIemento das medidas de inovac§o tecno16gica para as suas

areas de atua碑O;

II - a PrOmOCaO, eStimulo e apoio ao processo de desenvoIvimento municipaI as

iniciativas privadas e p同licas reIacionadas com o setor industrial) COmerCial,

agropecudrio, de servicos) turistico e tecno16gico;

IⅡ - a lideran9a de campanhas em nivel macrorregiona量que resultem em

COnquistas em obras de infraestrutura e o fortalecimento da economia;

IV喜O fomento as campanhas e iniciativas que minimizem a questao do

desemprego e aumentem a circula辞o de renda necess血ia ao crescimento do

Municipio;

V - a Organiza碑o’PrOgrama碑O’Orienta碑o) COntrOIe e supervisfro das

atividades reIativas ao fomento das atividades industrial) COmerCia看? agrOPeCu誼a’de

SerVicos, turistica e de inovacao tecnoI6gica no Municipio;

VI - a Organiza碑o’desenvoIvimento e execu車o das campanhas e intercambios

COm 6rgfros a範ns, Visando ao implemento do desenvoIvimento do Municipio nas suas

血eas de atua辞o;

VII - O eStimuIo e apoio das iniciativas privadas e p請Iicas) Iigadas a sua血ea

de atua碑O, atraV6s de orientacao para obten辞o de financiamentos’Visando ao

CreSCimento e ao progresso do Municipio;

VⅢ - O desenvoIvimento e acompanhamento dos objetivos, metaS e aC6es do

Planejamento Estrat6gico de Governo que estejam relacionados a Secretaria;
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IX - a PrOmO辞O, eStimulo e fomento as atividades agropecudrias e apoio aos

Sistemas de distribui確o e abastecimento dos produtos agropecudrios do Municipio de

Cristalina;

X - Cria辞o e viabiliza碑o de mecanismos de inova商o) aPOIO e InCentivo aos

PrOdutores rurais, Objetivando a gera碑o de emprego e renda;

XI - a defini碑o e execu辞o das poIiticas agricolas e de abastecimento para o

Municipio) Visando a organizacao da cadeia produtiva e sua sustentabiIidade

econ∂mica e ambiental;

XII - O eStabelecimento e desenvo看vimento de projetos e programas para a

Valoriza辞O das atividades agropecudrias no Municipio? buscando o desenvoIvimento e

CaPaCita碑O teCnOI6gica;

XIⅡ喜O COntrOle das feiras Iivres;

XIV - aCOmPanhar as atividades referentes aos Conselhos vinculados a sua

各rea de atua碑0;

XV - desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas pelo Chefe do

Poder Executivo? nO ambito de sua鉦ea de atua碑o.

Se碑0V重

Do Secretdrio Municipa萱de DesenvoIvimento Urbano) Habitacao e Obras

Art. 10. Sera de compet6ncia do Secretdrio MunicipaI de DesenvoIvimento Urbano,

Habita辞o e Obras:

I - O PIanejamento operacional e a execu碑o, POr administra碑o direta ou

atrav6s de terceiros? das obras e pr6prios p心blicos municiais? abrangendo construc6es’

reformas? reParOS e abertura de vias pdblicas;

II - a fiscaliza碑o da execu碑o de todas as obras p血blicas;

IⅡ - a emissao de pareceres tecnicos? de laudos? de avaliacao e de pericias em

im6veis do Municipio;

IV - a elaboracao de or9amentOS quantitativos e cronograma fisico-financeiro

Para Obras de pr6prios p血bIicos munlCIPalS;

V - O COntrOIe dos contratos de obras e servicos de engenharia? PraZOS de

execu碑o e vigencia, a emissfro de ordens de servicos, relat6rios de obras, termOS de

Paralisacao, termOS de reinicio? termOS de recebimentoうinformac6es) PareCereS e

revisゑo dos procedimentos;

VI - O desenvoIvimento de atividades correlatas ao M6du看o de Obras do

Tribunal de Contas? COm informac6es de obras e servicos de engenharia;

VⅡ - a∴aSSinatura de solicita辞o e autorizacao de empenho e autoriza碑o de

aditamento em todas as fases da obra;

VⅡI - a defini確o das obras de pavimenta碑O? COnStru碑O Civil? drenagem e

Ca獲9amentO em habita碑o de interesse social;

IX - a elabora碑o de orcamentos quantitativos e cronograma fisico-financeiro,

estudo e planejamento para execu辞o da programacao de despesa anual e outras

PrOVid6ncias;

X - O COntrOle dos contratos de obras e servi9OS de engenharia re獲ativos aos

PrOgramaS habitacionais de interesse social, COm PraZOS de execu碑O e VlgenCla; ,
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XI - a disponibiliza辞o de informac6es pertinentes a Pasta a todas as

Secretarias;

XII - O direcionamento, a eXeCu碑O e a manuten碑O de obras de preserva辞o e

manuten碑o;

XIⅡ - O aCOmPanhamento das atividades referentes aos Consethos vinculados a

Sua area de atua碑O;

XIV - a realiza碑o ou controle dos servicos de coleta) destina蜜o e tratamento

de residuos, COnSerVa辞O e limpeza p皿獲ica? rOCadas e i看umina碑o p同lica;

XV - a eXeCu碑O dos servicos relativos a arborizacao, ParqueS, jardins, PraCaS,

Iogradouros p血blicos) dreas de lazer e estradas rurais munICIPaIS;

XVI - O ajardinamento e a urbaniza碑o dos Iogradouros p的licos;

XVⅡ - a eXeCu辞O dos servicos de Iimpeza) COnSerVa碑O e COntrOle de terrenos

do perimetro urbano e/ou ruraI;

XVIⅡ　鵜　a administra辞o) COnSerVa碑O e manuten辞O dos Cemit6rios

Municipais;

XIX - a administra軸o ou o controIe dos servicos funer祖ios;

XX - a manuten辞O e COnSerVa碑O da pavimenta辞o as飴ltica e das estradas

rurais munlC看PalS;

XXI - O desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas peIo Chefe

do Poder Executivo, nO ambito de sua鉦ea de atua辞o.

Se碑oVⅡ

Da Secretaria Municipal de Educa碑o e Cultura

Art. 11・ Sera de compet6ncia da Secret鉦ia MunicipaI de Educa辞o e CuItura:

I - a eXeCu辞O das atividades pedag6gicas de ensino, COnSOante a legisia辞o

Vigente? COmPreendendo a pesquisa didatico-Pedag6gica;

II - O desenvoIvimento de indicadores de desempenho para o si§tema municipaI

deensino;

IⅡ鵜a eXeCu蜜O das atividades esportivas) de Iazer e recrea碑o em nivel

COmunitario;

IV - O PIanejamento, a Orienta辞o e a execucao das atividades relativas ao

ensino fundamentaI na drea do Municipio;

V - a administra碑o das Unidades EscoIares da rede municipal de ensino;

VI - a elabora辞o e coordena辞o de estudos, Planos, PrOgramaS, PrOjetos e

PeSquisas que viabilizem o desenvoIvimento da politica educacional do Municipio;
VII - a PrOmO辞O e a PrOPaga碑O da cultura) em tOdas as suas manifesta96es;

VIⅡ - O Planejamento, COOrdena辞o, SuPerVisfね, PrOmO辞O, desenvoIvimento e

divu獲ga辞o de atividades e iniciativas artistico-Cu書turais;

IX - a PrOgrama碑O? COOrdena碑o e o controIe da execucao das atividades

reIativas ao patrim∂nio hist6rico e cuItural do Municipio;

X - O desempenho de outras atividades que Ihe sejam atribuidas pe書o Chefe do

Poder Hxecutivo, nO ambito de sua drea de atua辞o.

Se碑o VⅡI

Do Secret鉦io Municipal de Esporte e Lazer
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Art. 12. Ser紬e compet6ncia do Secret緬o MunicipaI de Esporte e Lazer:

I - O PIanejamento・ a reaIiza碑o e a administra辞o das poIiticas desportivas e

de lazer em confdrmidade com a legisIa碑o municipaI) eStadua看e federaI;

II - a PrOmOcaO do desenvoIvimento de atividades e iniciativas de natureza

desportiva e de Iazer;

III - a eIabora辞o de programas de apoio a pratica desportiva e de lazer’

incentivando seu desenvoIvimento em todas as suas formas;

IV - a fomenta碑o da pr如ica desportiva junto a comunidade, auXiIiando-a e

PrOPOrCionando-1he condic6es para o exercicio da mesma;

V - a administra如dos est細os・ ginasios e centros esportivos que fhzem parte

do complexo esportivo do Municipio;

VI - a Cria辞o de espacos pr6prios a pratica desportiva nas escolas e

Iogradouros p血blicos;

VII - a articula碑o de ac6es governamentais com o Estado e Uniao visando a

garantia de constru碑o e manuten碑o de espacos adequados para a pratica

desportiva ;

VⅢ - a destina碑O de recursos p皿icos para∴a PrOmO辞O Prioritaria do

desporto educacionaI e, em CaSOS eSPeC施os, Para a do desporto de aIto rendimento;

IX - O tratamento diferenciado para o desporto pro鯖ssional e nfro profissiona獲;

X臆a PrOte辞O e incentivo as manifesta96es esportivas de cria碑o nacional,

regionaI e olimpica;

XI - a Organiza尊o de programas desportivos para adultos言dosos e pessoas

COm defici6ncia, Visando otimizar a∴Sande da popu看a辞o e o aumento de∴Sua

PrOdutividade;

XII - a implementa辞o de ruas de lazer e centros sociais urbanos e rurais para

Pr釦icas de atividades sociais diversas;

XIII - desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas pe看o Chefe do

Poder Executivo’nO ambito de sua drea de atua碑o.

Se碑OIX

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente) Saneamento e Recursos Hidricos

Art. 13. Ser紬e compet6ncia da Secret誼a Municipal de Meio Ambiente, Saneamento

e Recursos Hidricos:

I - O Planejamento operaciona!, a重bmuIa[碕O e a execu辞o da poIitica

ambientaI do Municipio;

II - a an錨se e emissao do licenciamento ambiental;

III - a PrOmO辞O do combate as v誼as formas de polui碑o sonora e visuaI,

atmosferica? hidrica e do soIo;

IV - O eStudo, PrOPOSi確o e implementa碑O de estrat6gicas de gerenciamento e

COnSerVa辞O de fundos de vale e dreas de preserva辞o ambiental;

V - a defini確o e implementa蜜o das politicas de controle de po獲ui確o

atmosferica e de recursos hidricos;
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VI - O COntrOle, mOnitoramento, desenvoIvimento e mapeamento das dreas

Verdes e reservas ambientais do Municipio;

VII - O COntrOle da poluicao ambienta一, naS SuaS diversas formas, incIuindo-Se

O uSO do subsoIo;

VⅢ - a COOrdena辞o da gestfro dos Fundos afetos asecretaria;

IX - aCOmPanhar as atividades referentes aos conseIhos vincu看ados a sua紅ea

de atua辞o;

X - O Planejamento’fiscalizacao e a execu碑v, POr determina辞v direta ou

atrav6s de terceiros, das obras e servicos em saneamento bdsico;

XI - O PIanejamento operacional, a formuIa如e a execucao da poIitica animaI

do Municipio;

XII喜Cria碑o e divulga如de programas coIetivos de prevenc奮o de defici6ncias

e COntrOle de doen9aS tranSmissiveis decorrentes de vetores animais e zoonoses;

XIII - desempenho de outras atividades que Ihe s専m atribuidas pelo Chefe do

Poder Executivo・ nO ambito de sua drea de atuag吋

Se碕0Ⅹ

Do Secret鉦io de Producao RuraI FamiIiar

Art・ 14・ Ser銅e compet6ncia do Secret誼o de Produ碑O RuraI FamiIiar:

I - formular as diretrizes de a辞O gOVernamenta看para:

少agricultura fami看iar;

4/ pequeno e m6dio produtor ruraI;

り　cooperativismo;

II - PIanejar直mentar・ Orientar・ COOrdenar’SuPerVisionar e avaIiar, nO ambito

do Minist6rio da AgricuItura, Pecu誼a e Abastecimento’aS∴atividades

re量acionadas com:

少assist6ncia tecnica e extensao ruraI;

4) cooperativismo e associativismo rural;

C/ agroextrativismo;

砂agricultura urbana e periurbana;

e/ infraestrutura para血ea ruraI;

III - COOrdenar as ac6es do Governo Federal na froa de agricultura fami量iar;

IV - COntribuir para a redugiv da pobreza no meio rural, mediante geragiv de

OCuPa辞O PrOdutiva e meIhoria da renda dos agricuItores;

V - PrOmOVer a viabi看iza辞o da i血aestrutura ruraI necess誼a a meIhoria do

desempenho produtivo e da qualidade de vida da popu獲a辞o rural;

VI - Organizar e manter atuaIizado o cadastro de agricuItores famiIiares e os

Sistemas de gest各o das poIiticas p皿icas no Minist6rio da Agricultura’

Pecudria e Abastecimento;

VII - disponibi看izar ao p皿ico dados e informac6es do cadastro de agricultores

famiIiares e dos sistemas de gestao・ Observada a legisla如acerca do sigi萱o de

dados e informa96es;

VIII - PrOmOVer e coordenar a poIitica de cr6dito fundi餌io, inc!uindo ai a

gestao do Fundo de Terras;

IX - fortalecer circuitos Iocais e regIOnalS e redes de comercializagiv;
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X - PrOmOVer a Celebra辞o, O aCOmPanhamento e a avalia碑o de conv6nios, de

COntratOS’de termos de parceria e de coopera辞o, de acordos, de ajustes e de

instrumentos cong6neres? relativos a sua competencia;

XI - formuIar propostas e auxiliar nas negociac6es de acordos’de tratados ou

de conv6nios concernentes aos temas reIacionados aos assuntos de sua

COmPetenCia em articula9aO COm OutraS unidades do Minist6rio da AgricuItura,

Pecuaria e Abastecimento;

XII - desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas pelo Chefe do

Poder Executivo no ambito de sua鉦ea de atua碑o.

Se碑0ⅩI

Da Secretdria Municipal de Sa同e e Vigilancia em Sa同e

Art. 15. Ser各de compet6ncia da Secret鉦ia Municipal de Sa同e e Vigi置会ncia em

Sa血de:

I - O Planejamento operacionaI e a execucao da politica de sa同e do Municipio,

atraves da implementa辞o do Sistema MunicipaI de Sa血de e do desenvoIvimento de

a96es de promo辞o, PrOte碑O e reCuPera9aO da sa同e da popuIacao) COm a reaIiza辞o

integrada de atividades assistenciais e preventivas;

II - a Vigil餌cia epidemioI6gica, Sanit祖ia e nutricionaI’de orienta碑o

aIimentar e de sadde do trabalhador;

IⅡ - a PreSta碑O de servicos m6dicos? e ambulatoriais) hospitaIares e de

urg6ncia e de emerg6ncia;

IV - a PrOmO碑O de campanhas de escIarecimento, Objetivando a preserva辞O

da sa血de da populacao;

V - a imp獲anta辞o e fisca看iza尊o das po萱iticas mun!CIPalS relativas a

higieniza碑O e a Sa血de p血blica;

VI - a Participa辞O na formuIa9aO da politica de prote辞o do meio ambiente;

VII - COOrdena碑o da gestfro dos Fundos afetos a Secretaria;

VⅡI - a articula辞o com outros 6rgaos municipais? demais niveis de governo e

entidades da iniciativa privada e dos poderes pdblicos para o desenvoIvimento de

PrOgramaS COnjuntos e outras atividades correIatas;

IX - a aValia碑o da satisfa碑o dos usudrios em rela9fro ao atendimento dos

agentes de sa血de;

X - O desenvoIvimento de outras atividades que Ihe sejam atribuidas peIo

Chefe do Poder Executivo) nO ambito de sua鉦ea de atua碑O;

XI - aSSist6ncia prlmarla naS dreas medicas e odonto16gicas a populacao〕

mediante politicas soclalS, eCOn∂micas e ambientais que visem a redu碑o) PreVen辞O e

elimina車o do risco de doencas;

XII臆Planejamento e execu碑o da politica sanit鉦ia, nOS aSPeCtOS de promoc各o,

PreVen車O e reCuPera碑O da sa血de;

XIⅡ - COntrOIe e鯖scaIiza辞o das ac6es e servi9OS de sa同e? atraVeS da execucao

direta ou de servicos de terceiros;

XIV - desenvolvimento das ac5es de sa同e? integrando-Se a rede regionalizada

e hierarquizada do Sistema Estadual de Sa心de;
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PROTOCOLO - C6d: 006070

cRISTALiNA CAMARA MUNICIPAL

Num.Foihas: (29)

Au録画ar

. ㌔ダンプ



XV - Cria辞o e divuIga碑o de programas coIetivos de preven碑O de defici6ncias

e controIe de doencas transmissiveis e aIimentos’atraV6s da manutenc肴o de vigi看ancia

Sanitdria e epidemio16gica;

XVI - desenvoIvimento e acompanhamento dos objetivos, das metas 。 das

ac6es do P萱anejamento Estrategico de Governo, que eStejam relacionados a

Secretaria;

XVII - administracao do Hospital MunicipaI) UPA? Centro de Especialidades’

Unidades Bdsicas de Sa同e e demais 6rgaos vinculados a Secretaria;

XVIⅡ - COOrdena碑O da gestao dos Fundos afetos a Secretaria;

XIX - aCOmPanhamento das atividades referentes aos Conselhos vincuIados a

Sua drea de atua確o;

XX - desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas peIo Chefe do

Poder Executivo, nO ambito de sua鉦ea de atua辞o.

Se碑0Ⅹ量量

Do Secret鉦io Municipal de Turismo

Art. 16. Ser各de compet6ncia do Secretario Municipal de Turismo:

I - desenvoIver politica p同lica) Visando o incremento das atividades turisticas

no Municipio de Cristalina;

II - COOrdenar e participar na reaIiza辞o de eventos do caIend緬o municipal)

regional e nacional de turismo e cultura;

III - PrOmOVer nOVOS eVentOS Cu書turais e de fomento ao turismo no Municipio;

IV　-　realizar diagn6stico bem como propor obras e servicos e o

desenvo獲vimento econ6mico turistico na cidade;

V - PrOmOVer O desenvoIvimento e a integra碑o das∴atividades turisticas,

Culturais, eSPOrtivas, Visando a melhoria da qualidade de vida da popula辞o;

VI - na drea da CuItura∴SeuS trabaIhos se concentram em politicas e

articuIac6es que busquem a manter vivo e preservar grupos cuIturais que’em Sua

ma萱Orla’COOPeram Para a manuten碑O da hist6ria e do宣blcIore de CristaIina;

VⅡ - SenSibilizar a popuIa辞o sobre o papeI do turismo como indutor do

desenvoIvimento econ6mico’gerador de novas oportunidades de trabalho’de renda e

a forma辞o do cidadao) melhorando a qualidade de vida, COnStruindo uma sociedade

igualit誼a e organizada・ amP萱iando os projetos e as competic6es que -evem criancas,

jovens, adolescentes e a popula碑o em geral a integrarem-Se SOCialmente e a melhoria

de vida da comunidade local;

VⅡI葛desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuidas pelo Chefe do

Poder Executivo) nO ambito de sua鉦ea de atua車o.

CAPITULO IⅡ

Dos Orgaos de Assessoramento

Se碑OI

Do Gabinete do Prefeito - GAPRE

Art. 17・ A Chefia do Gabinete do Prefctto tem como competencia:
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I - a Organiza碑o e contro看e da agenda do Prefeito) incIusive em relacao aos

Secretdrios Municipais e equivalentes;

II - a Organiza碑o e execu辞o do cerimoniaI dos eventos do Municipio de

Cristalina;

IⅡ - a rePreSenta辞O SOCiaI e politica do Prefeito;

IV - relacionamento politico-administrativo com os munlCIPeS? OrgaOS e

entidades p的licas e privadas’aSSOCiac6es de classes e LegisIativo Municipal;

V - relacionamento com os Poderes Executivo e Legislativo Municipais’

Estaduais e Federais;

VI - relacionamento com a Camara Municipal;

VⅡ - COOrdena辞o das atividades das Assessorias do Prefeito;

VⅡI - COOrdena碑o e supervisao do Servico de Cerimonial;

IX - e獲abora辞o da mensagem a皿al do Prefctto;

X - desenvoIvimento e acompanhamento dos objetivos, das metas e a96es do

Planejamento Estrategico de Governo que estejam relacionados a Chefia do Gabinete;

XI - Planejamento, COOrdena辞o e execu辞o das atividades reIativas a area de

Comunica碑o Social do Municipio) abrangendo todas as unidades da administra碑O

direta e indireta;

XII - aSSist6ncia direta ao Prefeito Municipal nas suas relac6es com a

imprensa;

XIⅡ - articula辞o das relac6es da Administra碑o MunicipaI com os drgfros de

COmunlCaCaO;

XIV - COOrdena碑o e controle da divulgacfro das ac6es administrativas e

POliticas do Municipio atrav6s de campanhas publicitdrias;
XV - divuIga碑O das diretrizes) Planos? PrOgramaS e OutrOS aSSuntOS de

interesse do Municipio;

XVI葛PrOgrama碑O da cobertura dos eventos em que o Prefeito MunicipaI

Participar;

XVⅡ - alimenta碑o do site oficial do Municipio com as informac6es

institucionais;

XVIⅡ - PIanejamento, Orientacao e execucao das poIiticas p血blicas promotoras

de desenvoIvimento das comunidades e inclus肴o social;

XIX - PrOmO碑O da integra碑o e participa車O de entidades) institui96es

governamentais, naO gOVernamentais e a sociedade civil organizada no processo de

desenvoIvimento comunitdrio;

XX - Planejamento e desenvo書vimento dos eventos e ac6es de integra碕O

COmunit血ia e presta辞o de servicos para promo碑o da incIusfro social;

XXI - incentivo da participa碑o da popula辞o no processo de composi碑o da

Lei Or9amentaria;

XXII - desenvoIvimento das atividades necessdrias visando o estreitamento do

reIacionamento do Poder Executivo com as associac6es de bairros;

XXIⅡ - COOrdena碑O das ac6es do Conselho de DesenvoIvimento Econ6mico de

Cristalina;

XXIV - a eXeCu碑O de outras atividades afetas ao Gabinete do Prefeito e que

Sejam por ele determinadas;
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XXV - POliticas p的licas’aC6es, COnVenios, PrOgramaS e OutraS∴atividades

necessdrias para o atendimento da igualdade racial, de g6nero e juventude.

Art. 18. Å che鯖a de Gabinete do Prefeito compreenderかo distribui辞o das tarefas do

Prefdito e Vice-Prefeito’inclusive suas assessorias) atraV6s de regulamentacao pr6pria.

SecaoII

Da Procuradoria Geral do Municipio臆PROGE

Art. 19. Ser各de compet6ncia da Procuradoria Geral do Municipio:

I - a rePreSentaCaO e defesa judicial e extrajudiciaI dos interesses do Municipio,

em qualquer foro ou inst会ncia, e OutraS atividades juridicas que sejam afetas as suas

atribuic6es e/ou delegadas pe萱o Prefeito;

II - a CObranca judicial da divida ativa do Municipio ou de quaisquer outras

dividas que nao forem liquidadas nos prazos legais) e das provenientes de outros

Cr6ditos do Municipio;

III - O eXerCicio da consuItoria juridica das unidades do Munic子pio, inclusive

PrOmOVendo a uniformiza蜜o da jurisprud6ncia administrativa, de maneira a evitar

COntradi碑o ou conflito na interpretacao das leis e de atos administrativos’mediante a

emissfro de pareceres) S血mu書as e outros atosI Vinculantes ou nao;

IV - reSOIver con皿itos de compet6ncia entre 6rgfros da Administracao P心blica

Municipal;

V - rePreSentar O Municipio nas assembleias de entidades de que participe o

Municipio;

VI -　rePreSentar O Municipio junto ao Conselho de Contribuintes do

Municipio;

VⅡ - rePreSentar O Municipio junto ao Tribunal de Contas;

VIⅡ - rePreSentar judicial e extrajudiciaImente os agentes p血b看icos, quantO aOS

atos de natureza estritamente funcional? quando n訊) COn珊item com o interesse

P血blico, na forma de regulamento;

IX - elaborar minutas padronizadas de editais de Iicitacao’e atOS de

COntrata碑O, tais como contratos, COnV6nios, ajustes e acordos, e minutas de qualquer

ato de contrata車o;

X - OPinar, Previamente, SObre:

少　a forma de cumprimento de decis6es judiciais e, POr determinacao do

Prefeito, OS Pedidos de extensfめ　dos juIgados, relacionados com a

Administra確o P血blica;

4)∴a forma de cumprimento de precat6rios judiciais;

C) a legalidade e a forma dos editais e outros atos convocat6rios de licitac6es,

bem como dos contratos, COnS6rcios e conv6nios;

のOS PrOCeSSOS de dispensa e inexigibilidade de licita辞o, quando ultrapassar

OS Valores referentes a modalidade convite;

XI - SuPervisionar, COOrdenar) dirigir e executar os trabalhos de apura碑o de

liquidez e certeza da divida do Municipio) tribut血ia e de qualquer outra natureza,

bem como, CObrar, reCeber e controlar a divida ativa;
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XII - PrOmOVer a eXPrOPria辞o amigivel ou judicial de bens decla.ados de

utilidade p印olica’neCeSSidade p同lica ou interesse social;

XIⅡ -PrOPOr aO Prefeito o aJuIZamentO de argui辞O de inconstitucionaIidade

de Iei ou, quando for o caso・ a PrOVOCaC各O do Procurador Geral de Justica ou da

Rep血blica;

XIV - PrOPOr aO Prefeito a revoga碑o ou a declara辞o de nulidade de atos

adm inistrativos;

XV - PrOPOr aO Prefeito as medidas de car釦er juridico que visem proteger os

direitos reais e possess6rios referentes ao patrim6nio p同lico municipal;

XVI - PrOPOr aO Prefdito a abertura de processo administrativo contra agentes

P的licos nos casos de atos de improbidade administrativa;

XVII - eXerCer fun確o normativa) SuPerVisora e fiscalizadora em mat6ria de

natureza juridica;

XVIⅡ - a SuPerVisao das sindicancias e processos administrativos;

XIX - PrOPOr aO Prefeito a edi碑o de normas legais ou regulamentares de

natureza geral;

XX - requisitar a qualquer Secretaria? Ou 6rgao da administracao centralizada

Ou descentralizada, PrOCeSSOS’documentos, Certid6es? C6piasl eXameS) diIigencias)

informac6es e esclarecimentos necess緬os ao cumprimento de suas froalidades, bem

COmO t6cnicos’Para realiza辞o de pericia, quando o assunto envoIver mat6ria que

recIame o exame por pro鯖ssional especiaIizado) a Ser atendido em prazo razo短el

assinalado;

XXI - realizar a desistencia, tranSa辞O) aCOrdo e termo de compromisso nos

PrOCeSSOS judiciais de interesse do Municipio, em qua獲quer instancia visando sempre

PrOteger OS interesses do Municipio de Cristalina;
XXII - Praticar atos pr6prios de gestao’administrar os Fundos a eIa

Vinculados, eXPedindo os competentes demonstrativos) e adquirir bens e contratar

Servi9OS? efetuando a respetiva contabiliza辞o;

XXIⅡ - Praticar atos e decidir sobre a situa碑o funciona看e administrativa do

PeSSOal’ativo e inativo) de carreira e dos servicos auxiliares;

XXIV - instaurar e conduzirうde ofroioうPrOCeSSOS discip看inares referentes as

infra96es cometidas por servidores Iotados na Procuradoria Geral do Municipio;

XXV - COmPOr SeuS 6rg肴os de administracao e organizar seus 6rgaos

especiaIizados, rePartic6es administrativas e servicos auxi書iares;

XXVI - Celebrar contratos, aCOrdos e conv6nios relacionados a quaI班ea辞o

funcional dos servidores Iotados na Procuradoria do Municipio) bem como para a

amplia辞o da defesa judiciaI do Municipio;

XXVⅡ - dispor sobre regimentos? POrtarias e regulamentos internos;

XXVIⅡ - ZeIar pela observancia das leis e atos emanados dos Poderes

P血b看icos;

XXIX　-　eXerCer OutraS COmPet6ncias decorrentes de seus prlnCIPIOS

institucionais.

§ 1O Durante o exercicio do cargo o Procurador Gera獲fica impedido de exercer

advocacia apenas contra o Ente P的lico que o remunera.
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§ 2O Nenhum processo, documento ou informa確o poder盃ser sonegado ao

Procurador GeraI do Municipio no exercieio de suas atividades funcionais) SOb pena

de responsabilidade administrativa.

§ 3O Para o exercicio do cargo de Procurador Gera1 6 necessdrio possuir ensino

SuPerior compIeto em Direito? inscricao no 6rgfro de c看asse competente e comprovada

experi6ncia de, nO minimo, 5 (Cinco) anos, na advocacia.

Se碑oIⅡ

Da ControIadoria Intema - CONTRI

Art・ 20. O ControIe Interno do Municipio sera exercido sob a coordenacao e

SuPerVisao do Controlador Internol a quem COmPete:

I - COOrdenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do

Municipio) PrOmOVer a Sua integra碑o operacional e orientar a expedi辞o de atos

normativos sobre procedimentos de controle;

II - aPOiar o controle externo no exercicio de sua missfro institucional,

SuPerVisionando e auxiIiando as unidades executoras no relacionamento com o

TribunaI de Contas e com a Camara Municipa看, quantO aO enCaminhamento de

documentos e informac6es? atendimento as equipes t6cnicas) reCebimento de

dilig6ncias? elabora9fb de respostas) tramita辞o dos processos e apresentacao dos

reCurSOS;

IⅡ - aSSeSSOrar a Administra辞o nos aspectos relacionados com os controles

internos e externos e) em Situac6es espec班eas? quantO a lega看idade dos atos de gestfro;

IV - medir e avaliar a e鯖ciencia e eficdeia dos procedimentos de controle

interno adotados pelas unidades executoras do Sistema, atraV6s da atividade de

鯖scaliza碑O e auditoria interna;

V - realizar auditorias especHicas em unidades da Administra9aO Direta e

Indireta) VOItadas a aferir a reguIaridade na apIica辞o de recursos recebidos atrav6s

de conv6nios) e em entidades de direito privado) VOItadas a aferir a reguIaridade na

aplica碑o de recursos transferidos pelo Munic盲pio;

VI - realizar auditorias especificas sobre o cumprimento de contratos firmados

Pelo Municipio) na qua獲idade de contratante) e SObre os permission鉦ios e

COnCeSSiondrios de servicos pdbIicos;

VⅡ - aValiar, em nivel macro, O CumPrimento dos programas, Objetivos e

metas espelhadas no Plano PIurianual, na Lei de Diretrizes Orcament血ias e nos

Orやmentos do Municipio;

VIⅡ　-　eXerCer O aCOmPanhamento sobre a observancia dos limites

COnStitucionais de aplica碑o em gastos∴COm a manuten辞O e O desenvoIvimento do

ensino e com despesas na drea de sadde;

IX - eXerCer O aCOmPanhamento sobre o cumprimento das metas鯖scais e sobre

a observancia aos limites e condic6es impostas pela Lei Complementar nO lOl/2000

(Lei de Responsabi獲idade FiscaI);

X - efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do Iimite de gastos totais

e de pessoaI do Poder Legislativo Municipal, nOS termOS do art. 29-A da Constitui辞O

Federa看e do inciso VI do art・ 59, da Lei CompIementar nO lOl/2000;

Num Foihas: (29)



珊竺開聞蕎毒薬醐輔弼

l　「二」 ‾‾　‾ 「「「 ‾　‾
!

/　　　し

」

XI - manifestar-Se’ em Carater eXCePCionaI e quando solicitado peIa

Administra辞o, em COnjunto com a Assessoria (ou Procuradoria) Juridica do

Municipio, aCerCa da regu重aridade e lega獲idade de processos Iicitat6rios? Sua dispensa

Ou inexigibilidade? e SObre o cumprimento e/ou IegaIidade de atos’COntratOS e OutrOS

instrumentos cong6neres;

XII - Orientar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a

Iegalidade e a legitimidade dos atos de gestao) e aValiar os resultados quanto a

eficdeia, efici6ncia e economicidade na gestao orcamentaria? financeira e patrimoniaI

nas entidades da Administracao P皿lica Municipal) bem como na apIica辞o de

recursos pdblicos por entidades de direito privado;

XIⅡ - Ver脆car a observancia dos limites e condic6es para a reaIiza碑o de

OPeraC6es de credito e sobre a inscri碑o de compromissos em Restos a Pagar;

XIV - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno

da despesa total com pessoal nos limites legais) nOS termOS dos artigos 22 e 23 da Lei

Complementar nO lOl/2000;

XV - efetuar o acompanhamento sobre as provid6ncias tomadas para a

recondu辞o dos montantes das dividas consolidada e mobilidria aos respetivos limites,

COnfome o disposto no artigo 31 da Lei CompIementar nO lOl/2000;

XVI鵜aferir a destina碑o dos recursos obtidos com a aliena辞o de ativos’tendo

em vista as restric6es constitucionais e as da Lei CompIementar nO lOl/2000;

XVII葛eXerCer O aCOmPanhamento sobre a e萱abora碑o e divulga碑o dos

instrumentos de transpar6ncia da gestao範scaI nos termos da Lei Complementar nO

lOl120001 em eSPeCial quanto ao Relat6rio Resumido da Execu碑o Orcament鉦ia e ao

Relat6rio de Gestfro Fiscal, aferindo a consist6ncia das informac6es constantes de tais

documentos;

XVⅡI - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboracao do

Plano PIurianualう　da Lei de Diretrizes Orcament紅ias e dos Or9amentOS do

Municipio;

XIX - manter registros sobre a composi碑o e atua車o das comiss6es de

licita96es;

XX - PrOPOr a melhoria ou imp看anta辞o de sistemas de processamento

eletr6nico de dados em todas as atividades da administra辞o p的lica municipal) COm O

Objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nivel das

informac6es;

XXI - instituir e manter sistema de in宣brmac6es para o exercicio das atividades

finalisticas do Sistema de Controle Interno do Municipio;

XXII -　alertar a autoridade administrativa competente) SOb pena de

responsabilidade soliddria? indicando formaImente as a96es destinadas a apurar os

atos ou fatos inquinados de i看egais) iIegitimos ou antiecon∂micos que resultem ou nfro

em prejuizo ao erarlO, Praticados por agentes p血bIicos, Ou quando nao forem

PreStadas as contas ou) ainda? quando ocorrer desfalque) desvio de dinheiro, bens ou

Valores p血blicos) aSSegurando-看hes sempre a opo巾unidade do contradit6rio e da

ampla defesa;

XXIⅡ - dar ciencia ao TribunaI de Contas das irregularidades ou iiegaIidades

apurada) Para aS quais a Administra碑o nfro tomou as providencias cabiveis visando a

apuracao de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou preJuIZOS aO

erarIO;
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XXIV - emitir relat6rioI COm PareCer) SObre os processos de Tomadas de

Contas Especiais instaurados pelos 6rgaos da Administra辞o DiretaタPe獲as Autarquias

e pelas Fundac6es) inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas dos

Municipios de Goids;

XXV - eXerCer OutraS atividades correlatasうSemPre que SOlicitadas pelo

SuPerior hier各rquico.

§ 1O Para exercer o cargo de Controlador Interno 6 necessario ser servidor efetivo do

Municipio de Cristalina) e POSSuir conhecimentos espec鮒icos da鉦ea de controladoria,

ter conhecimentos sobre as normativas do Tribunal de Contas dos Municipios e

demais normas atinentes ao Controle Interno.

Se碕O賞V

Da Assessoria Juridica do Municipio - ASSEJUR

Art・ 21・ Compete a Assessoria Juridica do Municipio de Cristalina:

I - Planejar, eXeCutar, COOrdenar e controIar as atividades municipais relativas

ao desenvoIvimento e aplicacfro das atividades juridicas da Prefeitura;

II - PreStar aSSeSSOramentO juridico as demais鉦eas de Administra辞o Direta,

quando solicitado, bem como elaborar pareceres sobre consu萱tas formuladas;

IⅡ - PrOCeSSar, amigiveI ou judicialmente, aS desapropriac6es, bem como

PrOmOVer O PagamentO das indeniza95es correspondentes;

IV - Planqiar, COOrdenar, eXeCutar e elaborar contratos e atos preparat6rios;

V - Orientar os processos de doa辞oI Venda? Permuta) COnCeSSfro e permissfro de

uso de bens;

VI　-　elaborar minutas de convenios) eSCrituras e editais em geraI)

especialmente os que se re鱒ram as Iicitac6es;

VⅡ - ZeIar, na eSfera da competencia municipa看, Pela exata observancia das

Constituic6es Federal e Estadua看, da Lei Organica Municipal, das demais Leis,

Regulamentos e Atos normativos emanados dos Poderes P血bIicos;

VⅡI - COOrdenar as atividades litigiosas do Municipio;

IX - eXaminar os documentos anexos aos processos administrativos e os de

interesse do Municipio e dar parecer sobre eles;

X - minutar, quando soIicitado, OS PrOjetos de lei, decretos e portarias em

geraI, bem como os termos de convenios e seus aditivos, COntratOS, eSCrituras, editais

de concorr6ncias em que o Municipio for parte interessada;

XI - emitir parecer sobre consultas ou d血vidas suscitadas na tramita辞o de

expedientes dos vdrios Setores da Prefeitura de Crista看ina e 6rgaos de administra碑o

indireta do Municipio;

XII - rePreSentar e defender o Municipio em qualquer Ju賞ZO? Ou inst会ncia,

atrav6s de delega辞o emanada do Procurador GeraI ou de 6rgfro ou poder superior;

XIⅡ - Participar de sindic会ncias e de inqu6ritos administrativos e dar

Orienta碑o juridica aos mesmos;

XIV - Orientar os processos por in什a辞o de posturas e outros previstos em

COntratOS Ou leis tributarias;
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XV - eXeCutar OutrOS Servi9OS COneXOS, neCeSSdrios a defesa ou interesse do

Municipio;

XVI - elaborar expedientes relativos as concorr6ncias p同Iicas que se

PrOCeSSarem Perante O Municipio;
XVII - Selecionar’adquirir) CIassificar e cataIogar o acervo bib看iogr描co e

documental de natureza juridica de interesse do 6rgao, de maneira a manter sempre

atualizada a Biblioteca Juridica para o Municipio;

d。。.。,霊芋茎霊宝慧嵩討ados os contratos, termOS e COnV合nios, leis・

XIX - PrOmOVer a eXeCuCaO da Divida Ativa) aP6s a remessa do competente

PrOCeSSO administrativo pela Secretaria MunicipaI de Financas e Administra辞o

Tributaria;

XX - eXerCer OutraS atividades correlatas) SemPre que SOIicitadas por superior

hier鉦q u ico.

§ 1O Durante o exercicio do cargo de Assessor Jur王dico fica impedido o exercicio da

advocacia apenas contra o Ente P血bIico que o remunera.

§ 2O Para o exercicio do cargo de Assessor Juridico 6 necess缶io possuir ensino

SuPerior completo em Direitol inscri碑o no 6rgfめde cIasse competente e comprovada

experi6ncia de, nO minimo, 2 (dois) anos, na advocacia.

Se確0V

Art. 22. Å contadoria Geral do Municipio, em COnjunto com o Secret誼o Municipal

de Financas e Administracao Tribut鉦ia, COmPete:

I - formular a politica financeira e tribut餌ia do Municipio;

II - eXeCutar a POlitica一鯖scal-fazend釦ia do Municipio;

IⅡ - Cadastrarl lancar e arrecadar as receitas e rendas munlCIPalS e eXerCer a

鱒scaliza辞o tribut各ria;

IV - administrar a divida ativa do Municipio;

V - PrOCeSSar a despesa e manter o registro e os controIes contabeis da

administra碑o financeiraタOr9amentdria e patrimoniaI do Municipio;

VI - PreParar OS baIancetesl bem como o balanco gera書e as prestac6es de

COntaS de recursos transferidos para o Municipio por outras esferas de Governo;

VⅡ - fiscalizar e rea看izar a tomada de contas dos 6rg各os da∴administra碑o

Centralizada encarregados da administra辞o dos recursos鯖nanceiros e valores;

VⅡI - reCeber, Pagar, guardar e movimentar os recursos financeiros e vaIores

do Municipio? incIusive assinar cheques e movimentar as contas banc紅ias da

Prefeitura, Fundos Municipais e convenios;

IX - aCOmPanhar, COntrOlar e avaliar a execu碑O OrCament鉦ia;

X - aSSeSSOrar O Prefeito quanto ao pIanqjamento, COOrdena碕O, eXeCu碑O e

avalia碑O dos planos e programas de governo;

XI - PrOmOVer e COOrdenar estudos e projetos voItados para o desenvoIvimento

t6cnico do Municipio;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

/
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XII - aCOmPanhar a execugiv fisfeo血anceira dos p!anos e programas

municipais de desenvoIvimento’aSSim como avaliar seus resuItados;

XIII - aCOmPanhar,鯖scaIizar e executar a divida tributaria p皿ca do

Municfpio;

XIV - PrOmOVer e coordenar estudos e projetos voltados para o

desenvoIvimento do Municipio;

XV葛eXeCutar o convenio鉦mado entre o Municipio de Cristalina e a Unifro

Federal em re看a碑v a municipa看iza9aO da fisca看iza尊v e cobran9a do Imposto sobre a

Propriedade Territorial Rural (ITR);

XVI -　eXPedir regulamentos e portarias Internas∴∴SObre materias

administrativas da Secretaria;

XVII - aCOmPanhar a execu9aO鱒sico血anceira dos pIanos e programas

municipais de desenvoIvimento, aSSim como avaIiar seus resultados;

XVIII - eStimuIar as entidades Iocais da sociedade civil a participar) naS SuaS

reSPeCtivas Iocalidades, do acompanhamento e fiscaIiza碑o dos programas e obras

executadas com recursos dos orcamentos do Municipio;

XIX - aPOiar o controIe interno na sua missfro institucional;

XX - SuPervisionar a gestao de Fundos, Programas e Conv6nios;

XXI - PrOmOVer a formaliza碑O das respectivas prestac6es de contas do

Municipio de Crista!ina;

XXII喜elaborar a Lei de Diretrizes Orcament鉦iasl a PrOPOSta OrCament誼a

anua賞e o PIano PIurianual’em elaboragiv com os demais 6rgaos da Prefeitura, de

acordo com as politicas estabe萱ecidas pelo governo municipaI;

XXIII - aCOmPanhar as atividades do Departamento de Licita碑o e Contratos e

do Departamento de Compras e Suprimentos;

XXIV - PrOmOVer e acompanhar a regularidade fiscal do Municipio de

Cristalina perante o Governo do Estado de Goids e o Governo Federal, Viabilizando a

emissao de Certid6es fiscais;

XXV - eXerCer OutraS atividades correlatas, SemPre que SOlicitadas por

SuPerior hier紅quico.

Paragrafo dnico・ Para o exercicio do cargo de Contador Gera1 6 necess猫o possuir

ensino superior em Economia, Contabilidade ou equivaIente’e registro no respectivo

ConseIho de Classe’eXPeri6ncia em contabilidade p皿ca h河eIo menos 2 (dois) anos.

CAPITULO IⅡ

Dos Orgfros de Administra碑o Indireta

Art. 23・ Os 6rgaos de Administracao Indireta: Funda辞o Georgea Cristina e

Superintend6ncia MunicipaI de Transito e Transporte possuem estrutura e

atribui96es em legisla辞o pr6pria.

CAPITULO IV

Das Atribui96es dos Cargos em Comissfro
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Art. 24・ Os cargos em comissao de Dire碑o) Che範a e Assessoramento dividido em

Assessor, Diretor, Chefe’Coordenador e Supervisor’Subdivididos em niveis I) II e III’

COnfome a comp萱exidade das atribuic6es de cada cargo’aSSim delineadas:

I - Assessor Estrat6gico I: PIanejar, analisar e executar ativid。d。S in糾。nt。S a

fun碑o t6cnica de alta complexidade, Objetivando uma efieiente assist6ncia a

Administracao P皿ca; PreStar aSSist6ncia t6cnica as Secretarias Municipais’em

mat6rias diversas, eSClarecendo d血idas e orientando nas decis6es; aCOmPanhar

PrOCeSSOS em geral’PreStando assistencia, COnSultando Ieis, jurisprud6ncia e outros

documentos para adequar os fatos a IegisIa確o aplicave看; desempenhar outras

atribuic6es que Ihe fdrem cometidas peIos Superiores? desde que compativeis com o

CargO; eXaminar e elaborar documentos e pareceres t6cnicos de aIta comp看exidade;

II - Assessor Estrat6gico II甲eStar aSSist6ncia t6cnica de m6dia compIexidade

as Secretarias Municipais, em mat6rias diversas) eSC量arecendo dtwidas e orientando

nas decis6es; aCOmPanhar processos em geraI, PreStando assist6ncia? COnSuItando Ieis,

jurisprud6ncia e outros documentos para∴adequar os fatos a legisIa碑o aplicavel;

desempenhar outras atribui96es que lhe forem cometidas peIos Superiores? desde que

COmPativeis com o cargo; eXaminar e eIaborar documentos e pareceres t6cnicos de

m6dia compIexidade;

III鵜　Assessor Estrat6gico IⅡ: PreStar aSSeSSOria t6cnica de baixa

COmPlexidade;∴aCOmPanhar processos e rotinas em geraIタCOnSultando leis,

PreCedentes e orientac6es e outros documentos para∴adequar os fatos a Iegisla辞o

apIicave獲; desempenhar outras atribuic6es que Ihe forem cometidas pelos Superiores,

desde que compativeis com o cargo亘abora蜜o de documentos e pareceres t6cnicos de

baixa compIexidade;

IV - Assessor Estrat6gico IV: desempenhar atribui96es que -he forem

COmetidas peIos Superiores; aSSeSSOrar SeuS Superiores nas rotinas administrativas;

executar珊nc6es desde que compativeis com o cargo; eXeCutar OS documentos e

PareCereS t6cnicos de seus Superiores;

V - Diretor I: COOrdenar a equipe de trabalhol mediante distribui確o,

acompanhamento, Orienta碑O e COntrOIe dos trabaIhos, eStimuIo e desenvo看vimento

dos demais servidores; elaborar relat6rios e outros documentos de acordo com sua

drea de atua碑O; aCOmPanhar as IegisIac6es re-acionadas as suas atividades bem como

as Iegislac6es municipais; eXeCutar tarefas que requerem conhecimentos

especializados e praticos, eXigindo iniciativa e discernimento; Orientar e fiscalizar a

execu辞o dos servicos prestados; eXerCer OutraS atividades compativeis com a

natureza de suas func6es e que lhe forem determinadas peIo Chefe imediato;

VI - Diretor II: elaborar reIat6rios e outros documentos de acordo com sua

drea de atua碑O; aCOmPanhar as Iegislac6es reIacionadas as suas atividades’bem

COmO aS legislac6es munlCIPalS; eXeCutar tarefas que requerem conhecimentos

especiaIizados e praticos’eXigindo iniciativa e discernimento; Orientar e鱒scalizar a
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execu辞o dos∴Servicos prestados; eXerCer OutraS atividades∴COmPativeis com a

natureza de suas func6es e que lhe forem determinadas pelo Chefe imediato;

VⅡ - Diretor IⅡ: Orientar e fiscaIizar a execucao dos servicos prestados;

exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas func6es e que Ihe forem

determinados pelo Chefe imediato;

VⅡI - Assessor de Gabinete I: a16m do elemento de confianca da autoridade

nomeante’COmPete aSSeSSOrar O Prefeito Municipal no desempenho de suas func6es e

gerenciar informac6es; auXi萱iar na execu辞O de suas tarefas administrativas e em

reuni6es? marCando e cancelando compromissos; COntrOlar documentos e

COrreSPOndencias; Organizar eventos e viagens; Cuidar da agenda do Gabinete e

executar outras tarefas correlatas;

IX - Assessor de Gabinete II: a16m do elemento de confianca da∴autOridade

nomeante’COmPete aSSeSSOrar O Prefeito Municipal no desempenho de suas func6es e

gerenciar informac6es; auXiliar na execu碑o de suas tarefas administrativas e em

reuni6es’fiscalizar a execucao das tarefas administrativas) aSSeSSOrando na realiza辞o

de compromissos) COntrOlar documentos e correspond6ncias;

X - Assessor de Gabinete IⅡ: a看6m do elemento de con鯖anca da autoridade

nomeante, COmPete aSSeSSOrar O Prefeito Municipal, nO desempenho de suas func6es e

gerenciar informac6es; auXiliar na execu辞o de suas tarefas administrativas,

assessorar a atividade do Executivo junto as comunidades dos diversos bairros da

Cidade’buscando a integra尊o dos moradores com o Chefe do Executivo para

atendimento das necessidades da popula碑o? aSSeSSOrando as reuni6es de bairros e

desenvoIvimento de instrumentos para solu碑o dos problemas apresentados;

XI - Subprefeito de Campos Lindos: administrar o Distrito de Campos Lindos)

em estrita observancia ds diretrizes Iegais e normativas da Administra辞o P血blica

Municipal el quando aplic短eis) aS da IegisIa9fro federal e estadual; eXerCer a lideranca

institucionaI de compet6ncia do Distrito de Campos Lindos) PrOmOVendo contatos’

relac6es e articula96es com autoridades1 6rgfros e entidades nos diferentes ambitos

governamentais) da sociedade civiI e nao governamental; Subscrever atos e/ou

regulamentos referente ao Distrito de Campos Lindos; despachar diretamente com o

Prefcttol e atender as solicitac6es e convocacao da Camara Municipal) na forma da

Lei; eXPedir instruc6es para boa execu辞o das Leis) Decretos e regulamentos

Pertinentes∴aO Distrito de Campos Lindosl nOS Iimites de sua competencia; emitir

despacho ou parecer, de car釦er conclusivo sobre os assuntos submetidos a sua decisao

Ou aPreClaCaO; COntrOlar a什equ6ncia e o desempenho dos servidores efetivos e

COmissionados, aSSim como de todo e qualquer cidadfねque esteja prestando servi9OS

no Distrito de Campos Lindos? in重brmando ao Controlador Interno) quaIquer

OCOrr6ncia de irregularidade; aSSeSSOrar O Prefeito e Secret鉦ios Municipais em

assuntos de sua competencia; aPreSentar aO Prefeito) quando soIicitado, relat6rios da

atua碑o do Distrito de Campos Lindos; PrOmOVer reuni6es peri6dicas de orienta辞o e

COOrdenacf心com os servidores do Distrito de Campos Lindos; eXerCer OutraS
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atividades compativeis com a natureza de suas func6es? e que Ihe forem determinadas

Pelo Chefe do Poder Executivo;

XII - Chefe de Departamento I: Planかr, Organizar, COOrd。nar 。 C。ntrO看a. as

atividades dos 6rgfros em quaI 6 lotado; despachar diretamente com o secret緬o de

Sua PaSta a鯖m de e萱ucidar quest6es pertinentes; atuar aO Iado de seu superior

hier鉦quico dando-1he assessoramento nas tarefas desenvoIvidas no 6rgfro; PrOmOVer

reuni6es peri6dicas entre seus subordinados, a fim de tracar diretrizes’dirimir

d血vidas, OuVir sugest6es e discutir assuntos de interesse do 6rg細exercer outras

atividades compativeis com a natureza de suas func6es e que lhe重brem determinadas

Pelo Chefe imediato;

XIII - Chefe de Departamento II: despachar diretamente com o seu superior

hier鉦quico a fim de eIucidar quest6es pertinentes; atuar aO Iado de seu superior

hier鉦quico dando-Ihe assessoramento nas tarefas desenvo看vidas no 6rgao; PrOmOVer

reuni6es peri6dicas entre seus subordinados) a fim de tra9ar diretrizes, dirimir

d血vidas’OuVir sugest6es e discutir assuntos de interesse do 6rg如y exercer outras

atividades compativeis com a natureza de suas func6es e que lhe重brem determinadas

Pelo Chefe imediato;

XIV - Chefe de Departamento III: atuar ao lado de seu superior hierarquico

dando-1he assessoramento nas tarefas desenvo-vidas no 6rgao; PrOmOVer reuni6es

Peri6dicas entre seus subordinados, a fim de tracar diretrizesタdirimir ddvidas, OuVir

SugeSt6es e discutir assuntos de interesse do 6rgfro; eXerCer OutraS atividades

COmPativeis com a natureza de suas func6es e que lhe forem determinadas peIo Chefe

imediato;

XV - Coordenador I: COOrdenar as rotinas administrativas, O Planejamento

estrat6gico e a gestao dos recursos organizacionais; Orientar e acompanhar as tarefas

deIegadas; mOnitorar, eStimular e promover a quaIidade dos servicos da equipe;

aPreSentar aO Chefe imediato’quando solicitado, reIat6rios de atua碑o dos servicos

executados;

XVI葛Coordenador II: Orientar e acompanhar as tarefas delegadas;

monitorar, eStimuIar e promover a quaIidade dos servi9OS da equipe; aPreSentar aO

Chefe imediato’quando soIicitado’relat6rios de atua辞o dos servi9OS eXeCutados;

monitorar, eStimular e promover a quaIidade dos servicos da equipe;

XVII - Coordenador III: mOnitorar’eStimuIar e promover a qualidade dos

SerVi9OS da equipe, aSSeSSOrando o seu superior nas execuc6es das rotinas dos

trabalhos espec脆cos;

XVⅢ - Chefe de Divisao I: Chefiar os funcion緬os da divisfro correspondente,

na busca da exce16ncia da presta辞o dos servicos p皿cos do 6rg細fazer com que a

Divisfro exerca as compet6ncias de forma eficiente; CumPrir demais func6es previstas

nas LegisIac6es Municipais ao quaI est症incuIado; Ze萱ar pela guarda) COnSerVa車O dos



instrumentos utilizados, bem como do Iocal de trabalho; eXeCutar OutraS tarefas

COrrelatas, COnforme necessidade ou a crit6rio do Chefe imediato;

XIX - Chefe de Divis盃o II: fazer com que a Divisfro exerca as compet6ncias de

fdrma eficiente; CumPrir as demais func6es previstas nas LegisIac6es Municipais ao

qual esta vincuIado; Zelar pela guarda’COnSerVa碑O dos instrumentos utiIizados’bem

COmO do Iocal de trabalho; eXeCutar OutraS tarefas correlatas, COnforme necessidade

Ou a Crit6rio do Chefe imediato;

XX - Chefe de Divisao III: CumPrir demais func6es previstas nas LegisIac6es

Municipais ao qual esta vincuIado; Zelar pela guarda) COnServa確O dos instrumentos

utilizados, bem como do Iocal de trabaIho; eXeCutar OutraS tarefas correlatas,

COnforme necessidade ou a crit6rio do Chefe imediato;

XXI - Chefe de Se商o I: auXiliar na orienta碑o dos traba看hos a∴Serem

desenvoIvidos no 6rgfro de sua lota碑O; PrOmOVer POr tOdos os meios ao seu alcance, O

aperf坤oamento dos servicos sob sua direcao; reSPOnSabilizar-Se Pelo desempenho

eficiente e e鱒caz dos trabalhos que lhe sao pertinentes声umPrir e fazer cumprir as

normas internas do 6rg各o de lota辞o; eXerCer OutraS∴atividades compativeis com a

natureza de suas func6es e que Ihe forem determinadas pelo Chefe imediato;

XXII - Chefe de Se碑o II: aSSeSSOrar POr tOdos os meios ao seu alcance’O

aperfeicoamento dos servicos sob sua direcao; reSPOnSabilizar-Se PeIo desempenho

efieiente e efieaz dos trabaIhos que lhe sfro pertinentes星umPrir e fazer cumprir as

normas internas do 6rgao de lotacao; eXerCer OutraS atividades compativeis com a

natureza de suas func6es e que lhe重brem determinadas peIo Chefe imediato;

XXIII - Chefe de Secao III: aSSeSSOrar SeuS SuPeriores para o desempenho

efieiente e eficaz dos traba看hos que Ihe sfro pertinentes; CumPrir e fazer cumprir as

normas internas do 6rgfro de lota碑o; eXerCer OutraS atividades compativeis com a

natureza de suas func6es e que lhe forem determinadas peIo Chefe imediato;

XXIV - Supervisor I: aSSeSSOrar na SuPervisfro das atividades e operac6es, de

modo a garantir que todos os procedimentos e normas sejam cumpridos; PrOPOr,

imp獲ementar e acompanhar o desempenho do planejamento operacionaI; reCeber e

monitorar a evoIu碑o das ordens de servico; distribuir tarefas para equipe de servico,

deIegando as atividades adequadas a cada profissionall fornecendo as orientac6es

adicionais que se f垂am necess紬as; SuPerVisionar e desempenhar atividades em

geral;

XXV　-　Supervisor II: aSSeSSOrar naS reuni6es peri6dicas para o

desenvoIvimento de atividades e impIementar meios para garantir o atendimento de

requisitos de quaIidade; SuPerVisionar e desempenhar atividades em geral que

Viabilizem a meIhora na presta辞o dos servicos p師Iicos;

XXVI - Supervisor III: aSSeSSOrar Seu SuPerior nas atividades espec綿eas’

SuPerVisionar e desempenhar os servicos em geral) COntribuindo para soIucionar os
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PrOblemas, PrOPOrCionando me量horias na presta碑o de servi9OS P軸licos essenciais

Para tOda a comunidade.

CAPITULO V

Das Disposic6es Finais eTransit6rias

Art・ 25. Fica o Chefe do Executivo autorizado a promover a implanta碑O e a aPlicacao

das normas contidas nesta Lei) inclusive quanto ao reenquadramento dos servidores

munlCIPa看S? POr interm6dio de Decreto ou Portaria, COmO atOS∴administrativos

Ordinat6rios.

Art. 26. Ficam assegurados aos servidores comissionados, tOdos os direitos e

VantagenS auferidos em leis anteriores.

Art. 27. Fica vedada a acumuIa碑o remunerada de Cargo em Comissao.

Art. 28. E vedado o pagamento de horas extras ao servidor ocupante de cargo em

COmissao,鯖cando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o

Sistema de compensacao de hordrio por banco de horasうCOmO foma de retribui辞o da

jornada de trabaIho excessiva.

Art. 29. A nomea碑O Se dar各mediante autoriza辞O do Chefe do Poder Executivo. A

POSSe e O eXerCicio se darfro ap6s a∴aPreSenta碑O dos documentos exigidos junto a

Secretaria Municipal de Administra辞o, Sendo vedado ato com efeito retroativo.

Art. 30. Os atuais ocupantes de cargos comissionados serfro imediatamente

reenquadrados nesta Lei, devendo a Secretaria Municipal de Administracao adequar

O Sistema a nova estrutura administrativa.

Art. 31. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reguIamentar esta Lei? POr

meio de Decreto e baixar atos compIementaresl nO que COuber) Para O Perfeito

CumPrimento desta Lei.

Art. 32・ Os servidores ocupantes de cargos∴COmissionados em Iicenca m6dica e/ou

Iicen9a maternidade? Serfro reenquadrados’mantendo-Se tOdos os direitos at6 encerrar

a estabilidade provis6ria.

Art. 33. As despesas decorrentes da execu辞o desta Lei correrfめa conta das dotac6es

Pr6prias do Orcamento,鯖cando o Chefe do Executivo autorizado a∴abrir cr6ditos

adicionais e/ou remanejamento de dota96es orcament紅ias necessdrias ao

CumPrimento desta Lei.

Art. 34. Os casos omissos serfめ　resoIvidos pelo Secretdrio Municipal de

Administracao e submetidos a aprova辞o do Chefe do Executivo.

Art. 35. Revogam-Se aS disposic6es em contr紅iol eSPeCi鯖camente as Leis Municipais

nO 2.210, de 12 de dezembro de 2013, e 2.359, de 23 de fevereiro de 2018.
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Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica飼o.

Gabinete do Prefctto Municipa看de Cristalinal aOS trinta e um dias do m6s de

juIho de 2019.

㌶叫叫-ヱ
Daniel Sabino Vaz

Prefeito MunicipaI

Registre-Sel Publique-Se e#nCaminhe-Se.

CERTIDÅo DE PUBLICACÅo

(art.66, IⅡ, da Lei Org会nica)

CERTIFICO a sancao e publica車o no

Placar da Prefeitura? da Lei MunicipaI
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ANEXO bNICO

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÅo

Che鯖a,Dire確oeAssessoramentosuperiordealtacomIexidade 

Cargo ��G&�'V�3fW7�&Wf�7F�2���踟6�'F�'��2�Vagas �6蒙&����Vencimento 

Secret鉦ioMunicipaI 鉄���b�1宣 �4D����R$735166 

Secretario Extraordin各rio �3��03 �4D�ﾓ"�　●) R$7.932,39 

ChefedeGabinete ��vS���0重 �4D�ﾓ2�R$7.932,39 R$7.932,39 R$7.932,39 R$7.932,39 R$6.544,22 R$6.544,22 R$5.354,37 R$4.362,82 R$4.164,50 R$5.949,29 R$5.354,37 R$436282 

ProcuradorGeraI ����01 �4D�ﾓB�

AssessorJuridico �#��01 �4D�ﾓR�

ContadorGeral �#"�01 �4D�ﾓb�

ControladorInterno �#��01 �4D�ﾓr�

AssessorEstrat6gicoI �#Bﾘ��05 �4D�ﾓ��

AssessorEstrat6容icoII �#Bﾘ�ﾉ|｢�12 �4D�ﾓ��

AssessorEstrat6gicoIⅡ �#Bﾙ|､白�06 �4D�ﾓ���

AssessorEstrat6gicoIV �#Bﾔ秒�06 �4D�ﾓ���

DiretorI �#Bﾕb�05 �4D�ﾓ�"�

DiretorII �#Bﾕi|｢�04 �4D�ﾓ�2�

DiretorIⅡ �#Bﾕh�|｢�03 �4D�ﾓ�B�
●) Chefia,DirecfroeAssessoramentoIntermediariodem6diacomplexidade 

Cargo ��G&�'V�3fW7�&Wf�7F�2���踟6�'F没�2�) Vagas �8��ﾖ&�踉�Vencimento 

AssessordeGabineteI �#H磁d�R�03 �4D�ﾓ�R�R$3.569,57 R$337128 

AssessordeGabineteII �#Bﾔ浮�08 �4D�ﾓ�b�

AssessordeGabinete 　I賞量 �#Bﾘuﾒ�05 �4D�ﾓ�r�　●) R$2.776,34 

SubprefeitodeCampos 　Lindos �#Bﾘuﾔ��01 �4D�ﾓ���R$3.371,28 

ChefedeDepartamento 　　賞 �#Bﾘuﾘ�|｢�03 �4D�ﾓ���R$3.569,57 

ChefedeDepartamento 　I量 �#Bﾘuﾙ|ｨ�|｢�03 �4D�ﾓ#��R$3.371,28 

ChefedeDepartamento 　　重量賞 �#Bﾘuﾙ|･b�05 �4D�ﾓ#��R$2.776,34 

CoordenadorI �#Bﾘuﾕb�05 �4D�ﾓ#"�R$3.5の,57 R$3.371,28 R$277634 

CoordenadorII �#Bﾘuﾕh�ﾂ�06 �4D��#2�

CoordenadorIⅡ �#Bﾘuﾕi|ｩ|｢�05 �4D�ﾓ#B�
●? Che鱒a’DirecaoeAssessoramentofundamenta看debaixacompIexidade 

ChefedeDivisaoI �#Bﾘuﾕh�|ｨ�ﾂ�05 �4D�ﾓ#R�R$2.578,03 
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ChefedeDivisaoII �#Bﾘuﾔ浮�13 �4D�ﾓ#b�4D�ﾓ#r�4D�ﾓ#��4D��#��R$2.247,51 R$2.042,59 R$2.247,51 R$2.042,59 R$1.718,68 R$1.586,48 R$1.361,73 R$1.136,97 

ChefedeDivisaoIⅡ �#Bﾘuﾘuﾒ�16 

ChefedeSe辞OI �#Bﾘuﾘuﾙ|｢�13 

ChefedeSe碑oII �#Bﾘuﾘuﾙ|ｩ|｢�16 

ChefedeSecaoIII �#Bﾘuﾘuﾔ曝��11 �4D�ﾓ3��4D�ﾓ3��4D�ﾓ3"�

SupervisorI �#Bﾘuﾘuﾙ|･b�41 

SupervisorII �#Bﾘuﾘuﾕb�175 

SupervisorIⅡ �#Bﾘuﾘuﾕi|｢�275 �4D�ﾓ32�
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