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ESTADO DO MARANHÃO

Mracaçumé
Governopara tados

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME
CNP) Nº 01,612.336/0001-78

Av, Dayse de Sousa s/nº, Centro, Maracaçumé/MA - CEP 65.289-000

LEI Nº 49/2011

Dispõe sobre a
Estrutura
Administrativa
do Município de Maracaçumé,cria cargos no âmbito
da Prefeitura Municipal e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Maracaçumé. Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

CAPÍTULO|
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SEÇÃO |
DA REORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO
Artigo 1º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal com auxilio dos
Secretários Municipais e dos órgãos que os compõem.
Artigo 2º - Administração Pública Municipal compreende os órgãos da administração
direta e os da indireta,
Artigo - 3º - Respeitada a competência constitucional dos outros poderes, o Poder
Executivo disporá sobre a estrutura, as atribuições e o funcionamento dos órgãos da
Administração Pública Municipal.
Artigo 4º - A Administração Direta constitui-se dos órgãos integrantes da estrutura

administrativa de assessoramento direto ao Prefeito, dos órgãos de assessoramento, órgão de
atividade-fim, de atividade-meio, e dos órgãos colegiados.
Artigo 5º - A Administração Indireta, a ser demandada em função da adesão do
município ao programa nacional de municipalização de Políticas Públicas e por outras razões, era
constituída por Agências Governamentais Autônomas, a serem criadas por leis específicas
segundo os princípios da Administração Pública Gerencial.
Artigo 6º - As entidades da administração indireta criadas, serão vinculadas à Secretaria
Municipal em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade principal, ressalvadas
aquelas que, por uma singularidade, devem ser vinculadas diretamente ao Secretario Municipal
do Governo.
SEÇÃO II
DAS MISSÕES BÁSICAS DO PODER EXECUTIVO MINICIPAL
Artigo
7º
O
Poder
executivo
Municipal
tem
a
missão
básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os
objetivos emanados da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em
estreita articulação com os demais Poderes e com outros níveis de Governo.
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Artigo 8º - Os Órgãos e Entidades que atuam na esfera do Poder executivo Municipal
visam atender às necessidades coletivas.
Artigo 9º - Q resultado das ações empreendidas pelo Poder Executivo Municipal deve
propiciar o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus
diferentes segmentos e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento
regional e estadual,

SEÇÃO III

DA ESTRUTURA DO EXECUTIVO
Artigo 10º - A Prefeitura Municipal de Maracaçumé-MA, para realização de seus
objetivos, é constituída pelos seguintes órgãos, diretamente subordinados ao Prefeito Municipal,

|—- Órgãos de Assessoramento:
a)- Secretaria Municipal de Assuntos Políticos;

b)- Controle Interno e Auditoria do Município. <

|l- Órgãos de Atividade-Meio:
a)-Secretaria Municipal de Administração;
b)-Secretaria Municipal de Finanças;

|ll— Órgãos de Atividade-Fim:
a)-Secretaria Municipal de Saúde;
b)-Secretaria Municipal de Assistência Social;
c)-Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Laser:
d)-Secretaria Municipal de Limpeza Pública;
e)-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Obras;
f)-Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
g)-Secretaria Municipal de Agricultura;

IV — Órgãos Colegiados:
a)-Junta Militar, subordinada à Secretaria Municipal de Administração;

b)-Conselho Municipal de Saúde, subordinado à Secretaria Municipal de Saúde;
c)-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, subordinado à
Secretaria Municipal de Assistência Social;
d)-Conselho Municipal de Assistência Social;
e)-Conselho Municipal dos Direitos do Idoso;
f)-Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
g)-Conselho Municipal de Alimentação Escolar, subordinado à Secretaria Municipal
de Educação;
i)-Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério,
subordinado à Secretaria Municipal de Educação;
j)-Conselho Municipal de Meio Ambiente, subordinado à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente;

|)-Conselho Municipal de Habitação, subordinado à Secretaria Municipal de InfraEstrutura;

m)-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, subordinado à
Secretaria Municipal de Agricultura;
Artigo 11º - Não haverá órgão próprio de previdência, ficando todos os servidores

municipais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.

Dq,

SEÇÃO IV
DAS COMPETÊNCIASE ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Artigo 12º - Os Órgãos Colegiados são de natureza normativa, consultiva, deliberativa ou

de controle, nos termos previstos na legislação respectiva, cujas competências e composição
serão definidas em lei específica e os funcionamentos serão definidos em regulamento próprios,
aprovado por seus membros e homologados pelo Prefeito, mediante decreto específico.
Artigo 13º - Compete ao Gabinete do Prefeito:
|- prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Prefeito;
|| — assessorar o Prefeito no encaminhamento de assuntos de natureza política;
Ill - promover a representação social do Prefeito, sob sua orientação direta;
IV — recepcionar as autoridades, cidadãos e servidores em audiência com o Prefeito;

V-— recepcionar as autoridades em visita ao município;
VI - desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas pelo Prefeito por meio
de atos escritos ou ordens verbais;
VII — assessorar o Prefeito na redação de projetos, decretos e outros instrumentos
normativos;
VIll- coordenar o processo de análise de projetos aprovados pela Câmara Municipal para
fins de sanção ou veto, redigindo o ato correspondente;
IX- assessorar o Prefeito nas relações institucionais com a Câmara Municipal;

X - estabelecer relações com os conselhos municipais e com os movimentos populares;
XI - promover a comunicação social e institucional da Prefeitura;
XII - zelar pela segurança pessoal do Prefeito e pela segurança e administração da sede
da prefeitura.
XIII - assessoramento especial de relações públicas;
XIV - assessoramento em cerimonial público;

XV- agenda de audiências e quaisquer outras missões ou atividades determinadas pelo

Chefe do Poder Executivo Municipal;
XVI — receber, preparar, expedir e encaminhar as correspondências do Gabinete e do

Prefeito;
XVII — assessorar os atos da gestão e da administração dos negócios públicos, em todos
os assuntos atinentes ao governo municipal;
XVIII - participar do controle interno, em todos os níveis, com a colaboração das
secretarias municipal e do gabinete do prefeito.
XIX - levantamento e relatos dos indicadores de desempenho de todos os setores da
máquina administrativa;
Xx - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.
Artigo 14º - O Gabinete do Prefeito será integrado pelos seguintes órgãos:
|- Gabinete;
Il - Secretaria de Gabinete;
Ill — Assessoria de Desenvolvimento;
IV - Assessoria Jurídica;

Artigo 15º - O Gabinete da prefeitura é composto de Órgãos auxiliares do Prefeito e a
ele diretamente subordinados, sendo que o Gabinete e assessoria de desenvolvimento,

representados pelo chefe de gabinete e o assessor de desenvolvimento, terão status e
remuneração de secretário municipal, inclusive quanto ao protocolo.
Artigo 16º - Compete a Secretaria Municipal de Administração:
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| — Planejar, coordenar, controlar e executar os programas e atividades pertinentes à
relação de trabalho dos servidores públicos, inclusive quanto a registros funcionais, segurança de
trabalho e processo disciplinar;
Il - Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de serviços gerais da
Administração Direta;
| - Planejar, coordenar, controlar e executar o sistema de suprimento da Administração
Direta;

IV - Planejar, coordenar, controlar e executar o sistema de patrimônio da Administração
Direta;

V - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades relacionadas a
transporte, arquivo, protocolo e serviços auxiliares;
VI - estudar, elaborar e propor planos e programas de formação, treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal;
VII - promover estudos e pesquisas para determinar e detectar os problemas de
recursos humanos que impeçam o desenvolvimento organizacional da administração;
VIII - promover e incentivar as campanhas internas de prevenção de acidentes de
trabalho;
IX- manter os registros funcionais atualizados;
X - acompanhar a evolução dos gastos com pessoal, para os fins do controle respectivo;
XI - acompanhar e controlar a aquisição de direitos funcionais, nos termos da legislação
pertinente;

XII - fornecer os elementos necessários à elaboração de proposta orçamentária;
XII - expedir declarações pertinentes à área de recursos humanos;
XIV -fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios

e pareceres;
XV - estabelecer normas e diretrizes para o uso, guarda e conservação dos bens móveis
e imóveis;
XVI - manter cadastros atualizados dos bens patrimoniais do município, procedendo a
inventários periódicos;

XVII - controlar a disponibilidade física dos bens imóveis do Município;
XVIII - exercer outras atividades correlatas;

XIX - planejamento e execução da função de articulação do Município com a União, o
Estado e suas diversas regiões, bem como o planejamento e coordenação do desenvolvimento
urbano, nos termos de seu regimento.
XX - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento,
Artigo 17º - A Secretaria de Administração será integrada pelos seguintes órgãos:
|- Gabinete;
Il — Assessorias;

Ill - Departamentos de Recursos Humanos;
IV — Departamento Municipal de Trânsito;
V- Departamento de Guarda Municipal;
VI — Departamento de Patrimônio e Inventário;
VII —- Departamento de Junta Militar e Identificação;
VIII -Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE(autarquia);
Artigo 18º - Compete à Secretaria Municipal de Finanças:

|--A proposição das políticas tributárias de competência do Município;
Il — a elaboração e manutenção dos cadastro econômicos e imobiliário de referências à
tributação municipal;
lll-o lançamento e arrecadação dos tributos e das receitas municipais;
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IV - o estudo e a proposição ao Prefeito de normas, regulamentação e atualização da

legislação tributária;
V- a administração da Dívida Ativa do Município;
VI -a execução das atividades concernentes ao movimento guarda pagamento e
movimentação do dinheiro e valores públicos municipais;
VII -a execução das atividades concernentes ao controle contábil e a contabilidade
pública;
VIII -o assessoramento aos demais órgãos da Prefeitura quanto a assuntos de natureza
fazendária;

IX - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.
Artigo 19º - A Secretaria Municipal de Finanças será integrada pelos seguintes órgãos:
|- Gabinete;
li- Assessoria;
|ll- Departamento de Contabilidade;

IV- Departamento Tributário;
V- Departamento de Compras;

VI - Departamento de Licitação;
VII - Departamento de Tesouraria;
VIll- Comissão Permanente de Licitação-CPL
Artigo 20º - O Tesoureiro Geral da Prefeitura Municipal terá status e remuneração de
secretário municipal, inclusive quanto ao protocolo.
Artigo 21º — Compete à Secretaria Municipal de Saúde:
| — Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades visando

a

promover o atendimento integral à saúde da população do Município;
Il - prestar assistência hospitalar, médico-cirúrgico integral através de unidades
especializadas;

HI - cuidar da prevenção do câncer e do controle e combate a doenças de massa;
IV - a fiscalização e controle das condições sanitárias, de higiene e saneamento, da
qualidade dos medicamentose de alimentos;
V- da prática profissional médica e paramédica;
VI- a restauração da saúde da população de baixo nível de renda;

VIl- a pesquisa, estudo e avaliação da demanda de atenção médica e hospitalar face às
disponibilidades previdenciárias e assistenciais públicas e particulares;
VIII - a prestação supletiva de serviços médicos e ambulatoriais de urgência e de
emergência;
IX- a ação sanitária exaustiva e compreensiva em locais públicos;
X - a promoção de campanhas educacionais e de orientação à comunidade, visando à

preservação das condições de saúde da população;
Xi - o estudo e pesquisa de fontes de recursos financeiros para o custeio e
financiamento dos serviços e instalações médicas e hospitalares;
XII - a produção e distribuição de medicamentos;
XIll- a perfeita integração com entidades públicas e privadas, visando articular a atuação
e aplicação de recursos destinados à saúde pública do Município;
XIV - manter planos e programas para efetivação da assistência médico-hospitalar;
XV - auditoria, controle e avaliação dos serviços de saúde; outras atividades correlatas,
nos termos de seu regimento;
XVI - planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de assistência
social básica;
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XVII - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos,
relatórios e pareceres;
XVIII - executar as atividades relativas ao controle físico, químico e biológico das
zoonoses;
XIX - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.
Artigo 22º - A Secretaria Municipal de Saúde será integrada pelos seguintes órgãos:
|- Gabinete;
Il - Assessoria;
Ill - Departamento de Assistência á Rede;

a) Divisão de Serviço Hospitalar:
b)- Seção de Direção Clínica;
c)- Seção de Direção Administrativa;
d)- Divisão de Atenção Básica;
e)- Seção de Centro Municipal de Saúde;
f)- Seção de Unidades de Saúde da Família;

IV- Departamento de pessoal;
V- Almoxarifado;
VI - Divisão de Vigilância em Saúde:
a) - Setor de profissional(Médico Veterinário) em Vigilância sanitária;
b)- Departamento de Vigilância Epidemiológica;

c)- Seção de Núcleo Municipal de Educação em Saúde;
d)e)f)g)-

Seção de Núcleo Municipal de Zoonoses;
Seção de Núcleo Municipal de Epidemiologia;
Setor de Vigilância Ambiental;
Setor de Vigilância Sanitária;

Artigo 23º - Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social;

| -

planejar, coordenar, supervisionar e controlar as ações que visem a criação de

oportunidades de emprego e renda para as comunidades menosfavorecidas;
ll- implementar e garantir o funcionamento do sistema único nacional de proteção
social, baseado na cidadania e na inclusão, mediante a unificação e descentralização de serviços.
Programas e projetos da assistência social;
Ill — definir as condições e o modelo de acesso aos direitos relativos à assistência social,
visando a sua universalização dentre todos os que necessitem de proteção social, observadas as

diretrizes emanadas do CMAS;
IV —garantir e regular a implementação de serviços e programas de proteção social
básica e especial, a fim de prevenir e reverter situações de vulnerabilidade, riscos sociais e
desvantagens pessoais;
V — coordenar a gestão do Benefício de Prestação Continuada — BPC articulando-o aos
demais programas e serviço da assistência social e regular dos benefícios eventuais, com vista à
cobertura de necessidades advindas da ocorrência de contingências sociais;
VI — formular diretrizes e participar das definições sobre o financiamento e orçamento
da assistência social, como acompanhar e avaliar a gestão do FMAS;
VIl— coordenar a implementação da política municipal do idoso, em observância a sua

Lei de criação e participar e participar da formulação do plano de gestão intergovernamental e da
proposta orçamentária;
VII — atuar no âmbito das políticas socioeconômicas setoriais com vistas à integração
das políticas sociais para atendimento das demandas de proteção social e enfrentamento da
pobreza;
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IX — implementar o sistema de informação da assistência social com vistas ao
planejamento, controle das ações e avaliação do resultado da política municipal de assistência
social;

X — coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações
da assistência social municipal;
XI — articular e coordenar ações de fortalecimento das instancias de participação e
deliberação do Sistema Único de Assistência Social;
XIl - formular políticas para a formação sistemática e continuada de recursos humanos
no campo deassistência social;
XIV - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as analises de necessidades s
formulação de preposições para a área, em conjunto com o órgão competente da secretaria e
com instituições de ensino e pesquisa.

Xv - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.
Artigo 24º - A Secretaria Municipal de Assistência Social, será integrada pelos seguintes

Órgãos:
|- Gabinete;
Il- Assessoria;

Ill Nível de Execução:
a) — Unidade Gestora do SUAS;
b) - Central de Informações da Rede SUAS;
c) —- Supervisão de Ações de Proteção Básica;
d) - Departamento de Benefícios Assistenciais;
e)- Centro de Referencia de Assistência Social;
f) - Supervisão de Ações de Proteção Especial;
g) — Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional;

h) - Divisão Proteção Social Básica;
i) - Unidade Administrativa Financeira;
|) - Setor de Benefícios de Prestação Continuada - BPC;
|) - Setor de Auxílios Eventuais;
IV — Nível de Implementação de políticas de Controle Técnico Setorial:

a)-Órgão Atípico;
b)-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
XIV — Seção do Centro de Referencia da Assistência Social- CRAS:
a)-setor de atendimento integral à família;
b)-Setor de atendimento ao jovem adolescente;
c)-Setor de atendimento ao idoso;
d)-Setor de atendimento à mulher;
f)-Setor de geração de trabalho e renda;
XV — Divisão de Proteção Social Especial:
a)-Seção de Centro de Referencia Especializada da Assistência Social - CREAS;
b)- Seção do programa de erradicação do trabalho infantil — PETI;
c)-setor de atendimento jurídico
XVI - Divisão de Segurança Alimentar:
a)- Conselho municipal de segurança alimentar;
b- Seção de captação de recursos;
Artigo 25º - Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Laser:
|- a execução, supervisão e controle da ação do Governo Municipal relativa à educação;
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Il- o controle e fiscalização do funcionamento de estabelecimento de ensino público, de
diferentes graus e neveis, no aspectos pedagógicos e legal;
II - o apoio e orientação à iniciativa privada; a perfeita articulação com os Governos
Federal e Estadual em matéria de política e legislação educacional;
IV — planejar, coordenar, controlar e executar programas suplementares de merenda
escolar, material didático e de assistência ao educando;
V -a assistência e orientação sobre as responsabilidades crescentes no oferecimento,
operação e manutenção dos equipamentos educacionais;
VI - a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo na área da
educação com os sistemas financeiro, de planejamento e a prospecção permanente das
características e qualificações do magistério e da população estudantil e a atuação corretiva
compatível com os problemas conhecidos;
VII - planejamento, normatização, coordenação, execução e avaliação da política cultural
do Município, compreendendo a pesquisa histórica, a preservação do patrimônio histórico,
arquitetônico e documental;

VIII - programar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades municipais de
desportos e lazer, de conformidade com a política estabelecida e a legislação vigente sobre o
assunto;
IX - promover a integração entre o Estado e os demais Municípios, visando ao
aperfeiçoamento das atividades orientadas para o desenvolvimento das atividades de Desportos
e Lazer no Município;

X - levantar a necessidade da aquisição de materiais para as unidades escolares e
unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação e propor programas de compras;
XI — receber, conferir, registrar, armazenar e distribuir material destinado às unidades
escolares e administrativas da Secretaria Municipal de Educação;
XII — controlar a utilização e operação de veículos próprios utilizados no transporte de
alunos e de pessoal da Secretaria;
XIIl — estabelecer e controlar o cumprimento de itinerários, horários e controle dos
motoristas responsáveis pelo transporte escolar;
XIV — exercer as atribuições de treinamento, capacitação e reciclagem do corpo docente
e do pessoal de apoio;
XV — planejar, coordenar e controlar as atividades pertinentes ao desenvolvimento
pedagógico;
XVI — planejar, coordenar e controlar as atividades de organização curricular e de gestão
do sistema municipal de ensino em geral;
Xvil

— acompanhar e

verificar as

unidades de

ensino

municipal,

quanto

aos

procedimentos referentes à regularização da vida escolar dos alunos e apuração de denúncias
sobre funcionamento de escola;

XVIII — dimensionar o Quadro de Pessoal da Educação, sua lotação e movimentação,
observada a legislação pertinente;
XIX - planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades relacionadas à
informática para a rede municipal de ensino;
XX — planejar, coordenar e acompanhar os seletivos simplificados para provimento de
cargos da educação;
XXI - analisar e submeter à decisão superior os pedidos de concessão de licença para
aperfeiçoamento profissional;
XXIl — responsabilizar-se pela guarda, manutenção e controle de veículos de propriedade
da Secretaria Municipal de Educação;
XXIII — prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Educação e o

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
Desenvolvimento e Valorização do Magistério;
XXIV — fornecer os elementos necessários à elaboração de proposta orçamentária;
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XXV — solicitar reparação de material danificado;
XXVI — fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de programas, projetos,
relatórios e pareceres;
XXVII - outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.

Artigo 26º - A Secretaria Municipal de Educação será integrada pelos seguintes órgãos:
|- Gabinete;
|| — Assessoria;

HI — Divisão de Ensino Infantil:
a) - Setor de Ensino Infantil;
b) - Setor de Creches;
IV — Divisão de Ensino Fundamental:
a)-Setor de Programa de Aceleração de Ensino;
b)-Setor de 4º ao 9º ano;
V— Divisão de Educação de Jovens e Adultos:
a)-Setor de Educação do Campo;
b)-Setor de Educação Especial;

VI - Divisão de Apoio Educacional:
a)-Setor de Apoio ao Docente;

b)-Setor de Apoio ao Educando;
c)-Setor de Apoio Pedagógico;
VII — Divisão de Gestão:
a)-Setor de Suprimento;
b)-Setor de Controle de Pessoal;
c)-Setor de Transporte Escolar;
d)-Setor de Documentação Escolar;
e)-Setor de Programas, Convênios e Contratos;
f)-Setor de Censo Escolar e Frequência;
g)-Setor de Avaliação e Planejamento;
VIII - Departamento de Inclusão Digital;
Artigo 27º - Compete à Secretaria Municipal de Limpeza Pública:
|- Definir e implementar a política municipal de limpeza Pública;
Il - Coordenar as ações envolvendo as empresas terceirizadas que lhe são vinculadas;
Ill - Gerenciar e fiscalizar a coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos, por
administração direta ou através de terceiros;
IV - Realizar o gerenciamento, controle e execução, direta e indireta, da limpeza urbana,
coleta de resíduos sólidos domésticos, hospitalares, comercial e demais serviços correlatos a

limpeza pública;
V - Elaborar as metas da secretaria para compor o Plano Pluri Anual, de acordo com

plano de gestão da Prefeitura;

VI - coordenar, controlar e organizar o local para o destino final do lixo em geral, de
acordo com sua classificação e a legislação vigente.
VII - Realizar outras atividades compatíveis com a destinação institucional do órgão.
VIII — Limpeza e Conservação de Cemitérios Públicos Municipais;
IX- - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.
Artigo 28º - A Secretaria Municipal de Limpeza Pública é integrada pelos seguintes
Órgãos:
|- Gabinete;
||- Assessoria;
| — Divisão de Limpeza Pública e Transporte:
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a)-Setor de Pessoal;

b)-Setor de Transporte do Lixo;
IV — Serviço Autônomo
Artigo 29º - Compete à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Obras:
| - coordenar, supervisionar, fiscalizar e executar as atividades governamentais;
Il gerenciar a execução de obra e serviços de infra-estrutura urbana e rodoviária,
compreendendo as vias e logradouros públicos urbanos, praças e parques, cemitérios municipais,
as rodovias municipais, os serviços constantes de programas voltado ao atendimento às
propriedades rurais e urbanas, o saneamento básico, tanto urbano quanto rural;
|ll- acompanhar e fiscalizar a execução de obras rodoviárias e de outras obras públicas;
IV — coordenar a utilização e manutenção da frota de máquinas e veículos do governa
municipal;
V — atuar de forma integrada com os demais órgãos do governo municipal,
especialmente com a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Limpeza Urbana;
Vi— coordenar as atribuições dos departamentos à ela subordinados;
VII — planejar, coordenar a execução na área de, habitação e edificação;
VIII — elaborar e executar planos e programas de conservação, restauração e
melhoramentos da Rede Rodoviária Municipal;

IX - planejar e coordenar a execução das atividades relacionadas à

eletrificação e

iluminação pública;
X — planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de defesa civil em caráter

preventivo e em casos de emergência ou calamidade pública;
XI - planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relacionadas com o Plano de
Obras Públicas Municipal;
XII — articular com o governo federal, estadual e municipal para realização de obras
públicas de interesse municipal e regional;
XIII - planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes à realização e
fiscalização de estudos técnico-econômicos e projetos de engenharia de obras públicas municipal;
XIV — exercer a fiscalização de obras de construção e de obras de conservação de
estradas;
XV - planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades relacionadas com

o fomento à agricultura, pecuária, agroindústria e Meio Ambiente;
XVI - manter controle direto sobre a conservaçãoe a sinalização das estradas existentes
no território municipal, verificando sua capacidade de uso em segurança;

Xvil — verificar a necessidade de abertura de estradas no território municipal,
notadamente na área rural;
XVIII — verificar a possibilidade de intercambio com outros municípios, com o Estado ou
a União para execução das atividades previstas nos incisos anteriores;
XIX — propor inclusão de previsão e metas nas legislações orçamentárias municipais e
acompanhar a execução respectiva;
XX — fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios
e pareceres;
XXI —- coordenar e fiscalizar as obras públicas executadas no município;
XXII - orientar, coordenar, controlar, fiscalizar e impor penalidades aos executores de
obras públicas delegadas;
XXIII — exercer outras atividades correlatas;

XXIII - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.

Artigo 30º - A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura será integrada pelos seguintes
Órgãos:

|- Gabinete;
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|| — Assessoria;

|ll- Departamento de Estradas e Vias Públicas;
IV — Divisão de Transportes e Obras Públicas:
a)-Seção de Transportes Públicos;
a)-Seção de Obras Públicas;
a)-Seção de Projetos e Orçamentos;
V- Divisão de Iluminação Pública:
a)-Seção de Manutenção e Instalação;
a)-Seção de Planejamento e Atendimento.
Artigo 31º - Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
| - exercer a Política Municipal do Meio Ambiente, tendo por finalidade a preservação,
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente, como bem de uso comum do
povo e essencial á sadia qualidade de vida, observados os seguintes princípios:
ll — melhorar e preservar a qualidade ambiental, assegurando condições de
desenvolvimento do Município, sem prejuízo para a vida humana;
Ill - manter o equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio
público a ser necessariamente protegido;
IV - estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e de uso e manejo dos
recursos naturais;

V- organizar e utilizar adequadamente o solo urbano e rural, com vista a compatibilizar
sua ocupação com as condições exigidas para a conservação e melhoria da qualidade ambiental;

VIl- promover incentivos fiscais e orientar atividades sociais, para a manutenção do
equilíbrio ecológico.
VII — promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, adotando medidas

voltadas à conscientização ecológica, para a defesa ambiental;
VIII — dar execução ás normas estaduais e federais no que diz respeito à Política do Meio
Ambiente.

IX- Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.
Artigo 32º - A Secretaria de Meio Ambiente será integrada pelos seguintes órgãos:
|- Gabinete;
|| — Assessoria;

Ill - Setor de Projetos Ambientais;
IV — Divisão de Licença e Fiscalização:
a)-Seção de Fiscalização;
b)-Seção de Licença;
V— Divisão de Planejamento e Informações Ambientais:
a)-Seção de Planejamento;
a)-Seção de Educação Ambiental.
Artigo 33º - Compete à Secretaria Municipal de Agricultura:
|- planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades relacionadas com o
fomento à agricultura, pesca, pecuária, produção florestal e agroindústria, articulando-se com as
políticas regionais, Estaduais e Federais correlatas;
Il - desenvolver programas, projetos e atividades de educação do campo e atuar no
sentido de formar consciência pública na necessidade de proteger e melhorar o entendimento
das relações urbano-rural;

Ill - elaborar e propor ao Prefeito as políticas de produção agropecuária, pesqueira e
florestal do município;
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IV - promover, supervisionar, orientar e coordenar as ações de assessoria técnica aos
Produtores Rurais no desenvolvimento da produção justa e solidária, entendida como respeito às
relações do trabalho, a erradicação do trabalho escravo e infantil, o respeito ao ambiente, etc.;

V- fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e
pareceresligadosàs atividades agropecuárias, pesqueiras e florestais;
VI - planejar, coordenar, controlar e executar a política de formação, capacitação e
profissionalização da população ligada à produção primária;
VII - construir e fortalecer a cultura da cooperação;
VIII - Outras atividades correlatas, na forma de seu regimento.
Artigo 34º - A Secretaria Municipal de Agricultura é integrada pelos seguintes órgãos:
|- Gabinete;
|| - Assessoria;

HI - Divisão de Produção Animal:
a)-Seção de Produção de Carne;
b)-Seção de Produção de Leite e Derivados;
c)-Seção de Apicultura e Meliponicultura;
d)-Seção de Aquicultura e Pesca;
IV — Divisão de Produção Vegetal:
a)-Seção de Horticultura;
b)-Seção de Fruticultura;
V Divisão de Economia Solidária:
a)-Seção de Relações Associativistas e Cooperativistas;
b)-Seção de Projetos, Programas e Parcerias;

VI- Divisão de Agroindustrialização:
a)-Seção de Beneficiamento de Produção Animal;

b)-Seção de Beneficiamento de Produção Vegetal;

SEÇÃO V

DO REGIMENTO INTERNO
Artigo 35º - As Secretarias Municipais incumbir-se-ão de apresentar os seus Regimentos
Internos para análise, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
publicação desta Lei.
Parágrafo Único — O regimento interno de que trata o presenteartigo tratará:
|— atribuições gerais de cada unidade administrativa da prefeitura;
| — atribuições comuns e específicas dos servidores investidos nas funções de que trata

esta lei.
|ll- outras disposições consideradas necessárias.

SEÇÃOVI

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Artigo 36º - O Secretário Municipal tem como atribuições coordenar e supervisionar a
Secretaria do Município de sua responsabilidade, bem como desempenhar as funções que lhe
forem especificamente cometidas pelo Prefeito, podendo, no uso de suas atribuições, delegar
competência na forma prevista na presente Lei.
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Artigo 37º - Constituem atribuições básicas dos secretários Municipais, além das
previstas na Lei orgânica do Município:
|- promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições
normativas da Administração Pública Municipal;
Il — exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta,
promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis
governamentais;
Ill - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município assuntos de
competência da Secretaria de que é titular;
IV — despachar com o Prefeito;

V — participar das reuniões do Secretario e dos órgãos colegiados superiores quando
convocado;
VI — fazer indicação ao Prefeito para o provimento de cargos em comissão, prover as
funções gratificadas e adicionais, na forma prevista em Lei, e instaurar o processo disciplinar no
âmbito de sua Secretaria.
VII — promover o controle e a supervisão das Entidades da Administração Indireta
vinculadas à Secretaria;
VIlI- delegar atribuições ao Subsecretário do Município;
IX-— atender às solicitações e convocações da Câmara de Vereadores;
X - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da
Secretaria, dos órgãos e das Entidades vinculadas ou subordinadas, ouvindo sempre a autoridade
cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limoteslegais;
XI - decidir, em despacho motivado e conclusivo sobre assuntos de sua competência;
XIl — autorizar a instalação de processos licitatórios ou propor a sua dispensa ou
declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XIII — aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, órgãos e Entidades a ela
subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que
se fizerem necessários.
XIv — expedir portarias normativas sobre a organização administrativa interna da
Secretaria, não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação dasleis,
decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;

XV - apresentar anualmente relatórios analíticos das atividades da Secretaria;
XVI — referendar atos, contratos ou convênios de que a Secretaria seja parte, ou firmálos, quando tiver competência delegada;
XVIl — promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes escalões
hierárquicos da Secretaria;
XvIll — atender prontamente às requisições e pedidos de informações do Poder
Judiciário e do Poder Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;

XIX — desempenhar outras funções que lhe forem determinadas pelo Prefeito, nos
limites de sua competência constitucional e legal.
8 1º - O Secretario Municipal será substituído pelo Subsecretário Municipal em suas
ausências e impedimentos legais, que exercerá as competências àquele atribuídas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos das legislações específicas.
SEÇÃO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUBSECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Artigo 38º - O Subsecretário Municipal tem como atribuições dirigir, orientar, coordenar
e controlar as atividades dos níveis de execução instrumental e execução programática da
Secretaria do Município, bem como desempenhar outras atividades que lhe forem delegadas pelo
Secretário:
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Artigo 39º - Constituem atribuições básicas do Subsecretário do Município:
| — auxiliar o Secretário a dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades
da Secretaria, conforme delegação do Secretário Municipal.
|| - despachar com o Secretário Municipal;
Ill — substituir o Secretário Municipal nos seus afastamentos, ausências e impedimentos,
independentemente de designação e de retribuição adicional, salvo se por prazo superior a 30
(trinta) dias.
IV — propor ao Secretário Municipal a instalação, homologação, dispensa ou declaração
de inexigibilidade de licitação, nos termos da legislação específica;
V- coordenar a atuação dos órgãos setoriais de administração e finanças e dar suporte
aos órgãossetoriais de planejamento;
VI — submeter à consideração do Secretário Municipal os assuntos que excedem a sua
competência;
VII — auxiliar o Secretário Municipal no controle e supervisão dos órgãos e entidades da
Secretaria,

propondo tais como criação, extinção, transformação ou fusão de unidades

administrativas visando a aumentar a eficiência das ações e viabilizar a execução da programação
da Pasta;
VII — desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições, face à
determinação do Secretário a que esteja vinculado.

CAPÍTULO II
SEÇÃO |
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAIS E FINAIS
Artigo 40º - As alterações decorrentes das disposições da presente Lei serão
implantadas gradativamente e passarão a vigorar conforme venham a dispor os decretos,
regimentos e regulamentos indispensáveis, permanecendo até então as unidades administrativas

e orçamentárias vigentes.
Artigo 41º - O Chefe do Poder Executivo, no interesse público e com o objetivo de
compatibilizar o Orçamento à Reforma Administrativa e assegurar a continuidade das ações do
Governo,fica autorizado a:

|- remanejar os saldos das dotações orçamentárias destinadas à Administração Indireta,
tendo em vista as novas vinculações que acaso venham ocorrer;
Il — promover a realocação institucional, econômica e programática dos saldos das
dotações orçamentárias dos órgãos extintos, considerando a redistribuição de competências,
fusão acaso venham ocorrer.
Artigo 42º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os saldos e respectivas
dotações orçamentárias da Administração Direta oriundas da fusão, criação ou extinção de
órgãos.
Artigo 43º - O Poder Executivo definirá por decreto a estrutura organizacional básica dos

órgãos da Administração Direta, seus organogramas e fluxogramas, suas atribuições, as
competências do nível de atuação, as atribuições dos cargos e os respectivos regimentos.
Artigo 44º - Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão, com descrição e

salários constantes no anexo | da presente lei, no âmbito da Administração Pública Direta, cuja
nomeação e exoneração serão feitas exclusivamente pelo Prefeito.

Artigo 45º - A remuneração dos cargos referidos no artigo anterior obedecerão às
disponibilidades do Tesouro Municipal.
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Artigo 46º - Aos cargos em comissão criados pela presente Lei, aplica-se, no que couber,

as disposições do RegimeJurídico do Município.
Artigo 47º - O Poder Executivo poderá instituir por decreto vantagens tais como:
Indenizações, Gratificações e Adicionais.
8 1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer
efeito.
8 2º - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento,
nos casos e condições indicados em lei.
& 3º - As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para
efeito de concessão de quaisquer acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento.
Artigo 48º - Constituem indenizações ao servidor;
| - Ajuda de Custo;

Il — Diárias.
Artigo 49º - A Ajuda de Custo destina-se a compensar as despesas de instalação do
servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de

domicílio em caráter permanente.
& 1º - Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e
de sua família, compreendendo passagens, bagagem e bens pessoais.
8 2º - À família do servidor que vier a falecer na nova sede são assegurados a Ajuda
de Custo e transporte de retorno à localidade de origem, dentro do prazo de 01 Jum) ano
contado da data do óbito.
Artigo 50º - Será concedida Ajuda de Custo àquele que, não sendo servidor efetivo do
Município, for nomeado para Cargo em Comissão, com mudança de domicílio.
Artigo 51º - O servidor ficará obrigado a restituir a Ajuda de Custo que tiver recebido:
| — quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta)
dias;
|| — no caso de, antes de terminado o desempenho da incumbência que lhe foi cometida,

regressar da nova sede, pedir exoneração ou abandonar o serviço antes de decorridos 90
(noventa) dias de exercício na nova sede, salvo se o regresso for determinado pela autoridade
competente ou por motivo de força maior, devidamente comprovado.

Artigo 52º - As Diárias serão disciplinadas por Lei.
Artigo 53º - Além das Gratificações e Adicionais previstos nesta Lei, o Poder Executivo
poderá atribuir:
|- Gratificação pelo exercício de cargo em comissão;
|| - Gratificação pelo exercício de função de chefia e assistência intermediária;
Ill — Gratificação pela execução de trabalho técnico-científico;
IV — Gratificação por condições especiais de trabalho;
V-— Gratificação de natureza técnica;
VI — Gratificação de aumento de produtividade;
VIl— Gratificação de recuperação tributária;
VIII — Gratificação de risco de vida;
IX — Gratificação especial de exercício;
X — Adicional pela prestação por serviços extraordinários;
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XI — Outras gratificações ou adicionais previstos em lei.

Artigo 54º - O Poder Executivo concederá ao servidor licença:
| - para tratamento de saúde;
Il - por motivo de acidente em serviço e doença profissional;
Ill — por motivo de doença em pessoa da família;
IV — à gestante ou adotante;
V paternidade;
VI — para acompanhar conjugue ou companheiro (a);
Vll-para o serviço militar;
VIll- como prêmio à assiduidade;
IX — para tratamento de assuntos particulares;
X — para desempenho de mandatoclassista.
& 1º - As licenças previstas nos incisos|, Il, IV e V fazem parte da seguridade social
do servidor tratadas em Título próprio.
8 2º - O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período
superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos dos incisos VI, VIl eX.
53º - É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período delicença,
salvo no caso do inciso VII.”
Artigo 55º - Só será concedida licença a servidor ocupante de cargo em comissão, não
titular de cargo efetivo, nos casos dos incisos |, Il, IV, e V constante da nova redação de artigo 64

da Lei Complementar nº 001/97 dada pelo artigo anterior.
Artigo 56º - São competentes para conceder licença:
|- O Chefe do Poder Executivo, às autoridades que lhes são diretamente subordinadas;
||- Os Secretários Municipais, aos que lhes são diretamente subordinados;
HI — Os titulares das autarquias e fundações.
Artigo 57º - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da
mesma espécie será considerada como prorrogação, desde que o servidor não retorne às suas
atividades, observado o limite legal.
Artigo 58º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARACAÇUME, ESTADO DO
MARANHÃO,AOS 27 (VINTE SETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2011.
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ANEXO |
CARGOS E REMUNERAÇÃO DE PROVIMENTO EM COMISSISSÃO

DENOMINAÇÃO-CARGO

QUANTIDADE

SALÁRIO (R$)

Secretário
Chefe de Gabinete

R$ 3.100
R$ 3.100

Assessor de Desenvolvimento

R$ 3.100

Tesoureiro Geral

R$ 3.100

Os demais cargos relacionados abaixo, variam de 25% a 70% do salário do Secretário
Municipal, de acordo com a função e atribuição de cada cargo em comissão,
Os Cargos de Gestor, Coordenador, Supervisor e Orientador de Unidade Escolar, assim
como outros cargos correlatos, ficam por conta da Lei nº 12/2010, que doutrina sobre
o Plano de Cargo e Remuneração dos profissionais da educação.
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Subsecretário

25% a 70%

Assessor

25% a 70%

Chefe de Gabinete de Secretário
Secretário do Gabinete do Prefeito

25% a 70%
25% a 70%

Diretor de Departamento
Chefe de Divisão
Chefe de Seção

25% a 70%
25% a 70%
25% a 70%

Chefe de Setor

25% a 70%

Coordenador de Setor

25% a 70%

