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"Dispõe sobre a estrutura

administrativa do Poder Executivo do

Município de Jataí e dá outras

“ providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu,

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO |

DOS FUNDAMENTOS CONCEITUAIS DA ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL, DO MODELO DE GESTÃO E DA CULTURA

ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 1º — A missão do Servidor Público Municipal é facilitar a vida das

Pessoas.

Parágrafo Único — As ações da Administração Pública Municipal

serão desenvolvidas tendo como prioridade o cidadão de Jataí.

Art. 2º — A estrutura organizacional da Administração Pública

Municipal deverá melhorar os processos, a colaboração entre os serviços, o

compartilhamento de conhecimentos e a correta gestão da informação, para

garantir a prestação eficiente, efetiva e relevante dos serviços públicos,

promovendo a redução das desigualdades entre cidadãos, elevando a

qualidade de vida da sua população.
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CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

SEÇÃO |

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ

Art. 3º — O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal,

auxiliado pelos Secretários Municipais.

8 1º — Os cargos de provimento em comissão da Estrutura

Organizacional do Poder Executivo ficam estabelecidos na forma dos anexos

desta lei e do Anexo |, item Il, tabela de cargos referentes ao nível de apoio e

anexo Il — tabela de vencimentos, todos da Lei 2.911/2009.

8 2º — Os cargos de provimento em comissão criados por esta Lei

ficam nominados como: Cargos de Direção Superior (CDS): CDS1; CDSZ2;

CDS3; CDS4; CDS5; CDS6.

8 3º - O Vice-Prefeito, além das atribuições que lhe são conferidas E

por lei, auxiliará o Prefeito Municipal quando convocado para missões

especiais.

84º - A competência do Prefeito Municipal é a definida na Lei .

Orgânica do Município; as dos agentes políticos e administrativos dos órgãos

da administração direta, as definidas nesta Lei; e as dos agentes políticos e

administrativos dos órgãos da administração indireta, as definidas em lei

específicas.

SEÇÃOII

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPA  
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rt. 4º —- Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e imediato

Municipal, exercem atribuições constitucionais, legais e regulamentares, com o

apoio dos servidores públicos titulares de cargos efetivos e de provimento em

comissão a eles subordinados direta ou indiretamente.

Art. 5º — No exercício de suas atribuições cabe aos Secretários

Municipais:

| — expedir portarias, instruções normativas e/ou ordens de serviço,

disciplinadoras das atividades integrantes da área de competência das

respectivas Secretarias, exceto quanto às inseridas nas atribuições

constitucionais e legais do Prefeito Municipal;

Il — respeitada a legislação pertinente, distribuir os servidores

públicos pelos diversos órgãos internos das Secretarias que dirigem e cometer- -

lhes tarefas funcionais executivas;

III — ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas;

IV — assinar contratos, convênios, acordos e outros atos

administrativos bilaterais ou multilaterais de que o Município participe, quando

não for exigida a assinatura do Prefeito;

V — Determinar a sustação de atos administrativos que contrariem os

princípios constitucionais e legais da Administração Pública;

Vi — Receber reclamações relativas à prestação de serviços

públicos, decidir e promover as correções exigidas;

VII — Aplicar penas administrativas e disciplinares conforme decisões

no devido processo legal, exceto as de demissão de servidores estáveis e de —

cassação de disponibilidade;

Vil — Decidir, mediante despacho exarado em processo, sobre

pedidos cuja matéria se insira na área de competência das secretarias que

dirigem; e

IX — Exercer outras atividades situadas na área de abrangência da

respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder
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X — encaminhar com brevidade ao poder Legislativo, sempre que

requerido por um dos seus membros, relatórios, balancetes e informações que

permitam o acompanhamento das atividades e a execução do orçamento

anual, da programação financeira e dos contratos de gestão do órgão sob sua R

responsabilidade;

XI — responder formalmente e de maneira motivada, em prazo

razoável, os requerimentos legislativos e endereçados a secretaria.

81º —- Os Secretários Municipais serão remunerados de maneira

isonômica, exclusivamente por subsídio fixado na lei específica, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de

representação ou outra espécie remuneratória, ressalvada a exceção disposta

no 82º deste artigo.

82º — O servidor integrante dos quadros efetivos de qualquer ente

federado, investido em cargo de Secretário Municipal, poderá optar por sua

remuneração de origem, excluindo-se as gratificações concedidas em razão do -

desempenho da função de origem.

TÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DA

ORGANIZAÇÃO E SEU FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO |

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 6º — A Administração Pública Municipal compreende:

| - a Administração Direta, constituída pelos órgãos integrantes da
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Prefeito e das Secretarias Municipais; e

|| — a Administração Indireta, constituída pelas seguintes espécies de

entidades dotadas de personalidade jurídica própria:

a) autarquias;

b) fundações públicas de direito público e de direito privado;

c) empresas públicas; e si

d) sociedades de economia mista.

Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo disporá sobre a

organização e o funcionamento dos órgãos da Administração Direta e, no que

couber, das entidades da Administração Indireta, por lei específica.

CAPÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 7º — O funcionamento da Administração Pública Municipal,

observado o que determina a Lei Orgânica do Município, obedecerá ao ”

disposto nesta Lei e na legislação aplicável, relativamente ao planejamento, à

coordenação, à desconcentração, à execução, à delegação de competência e

ao controle governamental.

81º - O Poder Executivo deverá implementar modelo gerencial E

sintonizado com as modernastécnicas de planejamento público, primando pela

flexibilidade da gestão, qualidade dos serviços públicos e prioridade às

demandas do cidadão.

ata

82º — A Administração Pública Municipal deverá atuar

estrategicamente com relação ao processo de gestão, priorizando a ação

preventiva, aliada à desconcentração dos programas e ações e à capacitação

dos recursos humanos, com amparo na tecnologia da informaçãoa

7.
u
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83º — O Município estimulará a profissionalização do servidor

público, incentivando-o a participar de programas de capacitação internos e

externos que o habilitem a desenvolver as várias competências inerentes ao ...

seu cargo e às novas demandas exigidas pela sociedade.

84º — AAdministração Pública Municipal primará por maior eficiência,

eficácia, economicidade e transparência administrativas, bem como pela

participação da sociedade nas decisões governamentais. pe

85º — A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação

planejada e transparente para a prevenção de riscos e correção de desvios

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e

condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com

pessoal, seguridade social, dívidas consolidada e mobiliária, operações de

crédito, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

SEÇÃO|

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DE PLANEJAMENTO

Art. 8º — A ação governamental obedecerá a um processo E

sistemático de planejamento que vise a promover o desenvolvimento do

Município, a democratização dos programas e ações com amplo engajamento

das comunidades, e a transparência administrativa.

$1º —- A ação governamental de que trata o caput deste artigo, será

efetivada mediante a formulação dos seguintes instrumentos básicos:

| —- Plano Plurianual do Município;

Il — Programas gerais e setoriais de duração anual e plurianual;

HI - Diretrizes Orçamentárias;

IV — Orçamento Anual; e

her
l a
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Desembolso.

8 2º - A ação governamental de planejamento guardará perfeita

coordenação e consonância com os planos, programas e projetos dos *

Governos da União e do Estado.

SEÇÃO II =

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DE COORDENAÇÃO

Art. 9º — As atividades da Administração Pública Municipal e os

programas e ações de Governo serão objeto de permanente coordenação.

$ 1º — A ação governamental de coordenação será exercida em

todos os níveis administrativos mediante a atuação das chefias individuais e a

realização sistemática de reuniões com a participação das chefias

subordinadas e dos servidores, bem como por intermédio da instituição de

comissões de coordenação em cadanível, se necessário.

8 2º —- A ação governamental de coordenação da Administração

Pública Municipal será assegurada por meio:

| — de reuniões do secretariado, com a participação de titulares de *

cargos ou funções, convocadospelo Prefeito;

Il — da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, no que tange

às ações políticas e às ações programáticas que envolvam a participação de

mais de uma Secretaria Municipal ou entidade da Administração Indireta *

Municipal.

8 3º — Os Secretários Municipais não poderão encaminhar à decisão

do Prefeito Municipal assuntos que não tenham sido objeto de análise prévia

por outros setores afins da municipalidade em cujas áreas de competência a

matéria tenha implicações ou repercussões, a fim de se evitar

tes
encaminhamentos administrativos desarticulados.
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SEÇÃOIII

DA AÇÃO GOVERNAMENTALDE EXECUÇÃO

Art. 10 — Os atos de execução, singulares ou coletivos, obedecerão

aos preceitos legais e às normas regulamentares, observados oscritérios de

eficiência, eficácia, efetividade, relevância e a intersetorialidade. a

Parágrafo Único — Os responsáveis pela execução dos programas,

projetos e ações de governo respeitarão os princípios da Administração

Pública, os métodos participativos, as normas e critérios técnicos, o

planejamento estabelecido pelos órgãos.

SEÇÃO IV

DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 11 — A delegação de competência será utilizada com o objetivo ”

de assegurar rapidez às decisões.

Art. 12 — Poderão ser delegadas aos Secretários Municipais as

competências não exclusivas do Chefe do Poder Executivo estabelecidas na

Lei Orgânica do Município.

$ 1º — É facultado ao Chefe do Poder Executivo e aos Secretários

Municipais delegar competência aos dirigentes de órgãos por eles

supervisionados, coordenados, orientados e controlados, para a prática de atos

administrativos.

82º —- O ato de delegação indicará o embasamento jurídico, a

autoridade delegante, a autoridade delegada e a competência.

83º — O exercício de funções em regime de substituição abrange os -

poderes delegados e subdelegados ao substituído, salvo se o ato de delegação

ou subdelegação, ou o ato que determina a substituição, dispuser em contrário.
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SEÇÃO V

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

Art. 13 —- O controle das atividades da Administração Pública

Municipal será exercido em todos os níveis, órgãos e entidades |

compreendendo, particularmente:

| — Pela chefia competente, a execução dos programas, projetos e

ações, e a observância das normas inerentes à atividade específica do órgão

ou da entidade vinculada ou controlada; e

Il — Pelos órgãos de cada sistema, a observância das normas gerais

que regulam o exercício das atividades administrativas.

Parágrafo Único - O controle da aplicação do dinheiro público, a

fiscalização e supervisão dos Fundos Municipais e a guarda dos bens do E

Município serão feitos pelos órgãos dos Sistemas de Administração Financeira,

de Controle Interno e de Gestão Patrimonial.

Art. 14 — As tarefas de controle, com o objetivo de melhorar a

qualidade e a produtividade serão racionalizadas mediante revisão de

processos e supressão de meios que se evidenciarem puramente formais ou

cujo custo seja evidentemente superior ao benefício.

SEÇÃOVI

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DE SUPERVISÃO

Art. 15 — Os Secretários Municipais são responsáveis perante o

Prefeito pela supervisão dos serviços dos órgãos da Administração Direta e das

entidades da Administração Indireta enquadrados em sua área de

competência. Am -

Is
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Parágrafo Único — A supervisão a cargo dos Secretários Munic

é exercida por meio de orientação, coordenação, controle e avaliação das

atividades dos órgãos subordinados ou vinculados e das entidades vinculadas

ou supervisionadas.

Art. 16 — A supervisão a cargo dos Secretários Municipais, com o

apoio dos órgãos que compõem as estruturas de suas Secretarias, tem por

objetivos, na área de sua respectiva competência:

| — assegurar a observância das normas constitucionais e

infraconstitucionais;

Il — promover a execução dos programas, projetos e ações de

Governo;

Il — coordenar as atividades das entidades vinculadas ou

supervisionadas e harmonizar a sua atuação com a dos demais órgãos e

entidades;

IM — avaliar o desempenho das entidades vinculadas ou É

supervisionadas;

V — fiscalizar a aplicação e a utilização de recursos orçamentários e

financeiros, valores e bens públicos;

VI — acompanhar os custos globais dos programas, projetos e ações

setoriais de Governo;

VII — encaminhar aos setores próprios da Secretaria Municipal de

Gestão e Planejamento os elementos necessários à prestação de contas do *

exercício financeiro.

Art. 17 — No que se refere à Administração Indireta, a supervisão

visa a assegurar:

| - a realização dos objetivos fixados institucionalização ou de

constituição da entidade; nos atos de institucionalização ou de constituição da

10

entidade;
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|| — a harmonia com a política e a programação do Governo no Sé

de atuação da entidade;

Il —“a eficiência, a eficácia, a efetividade e a relevância -

administrativas;

IV — a diminuição dos custos e das despesas operacionais;

V-— a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade.
obir

Art. 18 — A supervisão a que se refere o artigo 16 será exercida

mediante a adoção das seguintes medidas, sem prejuízo de outros

necessários:

| — designação, pelos Secretários Municipais, quando este não ”

comparecer, dos representantes do Governo Municipal;

Il — recebimento periódico de relatórios, boletins, balancetes e

informações que permitam aos Secretários Municipais acompanhar as

atividades da entidade e a execução do orçamento anual, da programação |

financeira e dos contratos de gestão aprovados pelo Governo;

Ill — aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou por

meio dos representantes;

IV — fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação

econômica, das despesas com recursos humanose custeio da Administração;

V — fixação de critérios para a realização de gastos com publicidade,

divulgação e relações públicas; o

VI — realização de avaliações e auditorias periódicas de

desempenho.

TÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

CAPÍTULO |
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Art. 19 — A estrutura organizacional básica da Administração Direta

compreende:

| — Gabinete do Prefeito;

| — Secretaria Municipal de Educação;

III — Secretaria Municipal de Cultura;

IV — Secretaria Municipal de Saúde;

V — Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano;

VI — Secretaria Municipal de Gestão e Planejamerito;

VII — Secretaria Municipal de Fazenda;

VIII — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

IX — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;

X — Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;

XI — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;

XII — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
saia

XIII — Secretaria Municipal de Esporte e Turismo;

SEÇÃO
ego

Do Gabinete do Prefeito

Art.20 — Compete ao Gabinete do Prefeito:

| — Assistir o prefeito em suas representações políticas e sociais;

|| — Revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos do

Fi?

Gabinete do Prefeito;
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ll — Encaminhar, revisar e controlar a documentação

correspondência, no âmbito do Gabinete; Controlar a agenda diária do prefeito;

Coordenar as atividades administrativas do Gabinete;

IV — Zelar pela manutenção dos bens patrimoniais do Gabinete;

Assessorar o prefeito na formulação de políticas, no planejamento, controle e

avaliação e na administração das atividades relacionadas com a integração

com a sociedade civil e de caráter intersetorial das políticas públicas.

Art. 21 — Compõem a estrutura do Gabinete do Prefeito:

| - Chefia de Gabinete;

1 — Assessoria da Chefia de Gabinete;

|| — Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito;

Ill — Assessoria Executiva do Gabinete do Prefeito;

IV — Assessoria Executiva do Gabinete do Vice-Prefeito; E

V — Coordenadoria da Secretaria Geral do Gabinete;

VI — Ouvidoria Geral do Município;

VII — Procuradoria Geral do Município;

1 — Procuradoria Geral Substituta do Município;

2 — Gerência do arquivo jurídico;

VIII — Controladoria Geral do Município;

1 — Diretoria de Controle e Gestão;

2 — Gerência de Análise de Contas;

3 — Gerência de Análise Jurídico Processual;

4 — Gerência de Controle e Fiscalização de Obras;

5 — Gerência de Controle Setorial;

IX — Secretaria Executiva de Governo e Relações Institucionais;
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1 — Assessoria Executiva de Relações Institucionais;

X — Superintendência de Comunicação;

4 — Coordenadoria de documentação fotográfica;

2 — Diretoria de Publicidade e Mídias Digitais;

2.1 — Coordenadoria de Criação Publicitária;

2.2 — Assessoria de mídias digitais;

3 — Gerência de Eventos;

4 — Diretoria de Comunicação Visual;

XI — Superintendência de Projetos e Captação de RsEurR

1 — Gerência de Convênios e Análise de Projetos;

XII — Superintendência de Licitações e Contratos;

1 — Assessoria Técnica de Licitações;

2 — Gerência de Licitações;

3 — Gerência de Contratos;

4 — Gerência de Pesquisas de Preços;

XIII — Superintendência de Habitação;

1 — Gerência de Desenvolvimento Habitacional,

2 — Gerência de Projetos Técnico-Sociais;

3 — Coordenadoria de Documentação e Cadastro;

XIV — Coordenadoria Distrital.

SEÇÃOII

Da Secretaria de Educação

 

sopa

a

fr



PREFEITURA DE 1

 

Procuradoria Geral
CONECTADA COM O FUTURO

Árt.22 — À Secretaria Municipal da Educação compete:

 

|— a organização, administração, supervisão, controle e avaliação da

política municipal de educação, desenvolvendo programas voltados, *

prioritariamente, à educação infantil e ao ensino fundamental, em cumprimento

ao disposto nalegislação vigente;

Il — a organizar, manter e desenvolver as instituições do Sistema

Municipal de Ensino, integrando-se às políticas e aos planos educacionais da .

União e do Estado;

Il — a supervisão dos estabelecimentos do Sistema Municipal de

Ensino;

IV — a implantação de políticas de erradicação do analfabetismo,

oportunizando ensino fundamental para jovens e adultos insuficientemente

escolarizados;

V — a promoção do levantamento e censo escolar, estudos e ”

pesquisas, visando ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

VI — ofertar e promover Educação Especial aos alunos portadores de

necessidades especiais;

VII — a administração dos fundos e recursos específicos de sua

Secretaria;

VIII — a manutenção regular e adequada da guarda dos registros da

documentação escolar geral e individual dos alunos e professores;

IX — a gestão das atividades relativas à merenda escolar;

X — a permanente interação com os municípios da região, visando à

promoção de políticas de desenvolvimento regional na área da educação;

XI — a conservação e manutenção da Secretaria e das unidades

escolares;

XII — dar suporte para o funcionamento de Conselho cuja área de

atuação está afeta à Secretaria; =

a

ae
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Art. 3 — Compóõem a estrutura da Secretaria de Educação:

| — Assessoria Executiva da Secretaria de Educação;

HI — Eiretoria de administração e Planejamento;

1 — Gerência de Gestão de Pessoas e Avaliação Institucional;

2 — Gerência de Transporte Escolar;

3 — Coordenadoria de Informática;

4 — Coordenadoria de Patrimônio e Arquivo;

5- Coordenadoria de Compras e Manutenção da Rede Física;

6 - Coordenadoria de Sistemas Educacionais, Dados e

Estatísticas;

III — Diretoria de Higiene e Alimentação;

 

1 — Coordenadoria de Suprimentos da Diretoria de Higiene e -

Alimentação;

2 — Coordenadoria Técnica de Supervisão da Diretoria de

Higiene e Alimentação;

IV — Diretoria de Ensino e Processos Educativos;

1 — Gerência Pedagógica e Processos Educativos;

2 — Gerência de EducaçãoInfantil;

2.1— Coordenadoria de Níveis da Educação Infantil;

3 — Coordenadoria do Ensino Fundamental;

4 — Coordenadoria de Áreas de Ensino;

5 — Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos;

6 — Coordenadoria de Matrículas e Projetos Educacionais;

7 — Coordenadoria de Formação Continuada;

A

mansa
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8 — Coordenadoria do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão A

SEÇÃOIII

Da Secretaria de Cultura

Art.24 — À Secretaria Municipal de Cultura compete:

| — o planejamento, a organização, promoção, articulação,

coordenação, integração, execução e avaliação das políticas municipais

relativas à área da cultura;

Il - o fomento e estímulo à cultura em todas as suas manifestações,

com o acesso aos bens Culturais e a expansão do potencial criativo dos

cidadãos;

II — preservar a herança cultural de Jataí, por meio da pesquisa, ”

proteção e restauração do seu patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e

paisagístico;

IV — promover o intercâmbio cultural através de convênios com

entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais;

V — interagir com os municípios da região visando à promoção de

políticas de desenvolvimento regional na área da cultura; e

VI — exercer outras atividades correlatas designadas pelo Prefeito ou ...

atribuídas à Secretaria por decreto do Poder Executivo.

Art.25 — Compõem a estrutura da Secretaria de Cultura:

| —- Assessoria Executiva da secretaria de Cultura;

|| - Coordenadoria do Centro de Artes e Esportes Unificados — CEU;

III - Coordenadoria do Museu Histórico;

IV — Coordenadoria do Museu de Artes;

du
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VWCoordenadoria do Memorial JK;

VI — Coordenadoria de Eventos Culturais Livres;

VII —  sordenadana da Biblioteca Municipal;

VIII — Coordenadoria da Casa do Artesão;

IX — Coordenadoria da Escola de Música;

X -— Coordenadoria de Pesquisas Culturais, Artísticas e de

Museologia;

XI — Coordenadoria da Escola de Teatro;

XII — Coordenadoria da Escola de Dança;

XIII — Departamento de Pesquisa;

XIV — Departamento de Documentação.

SEÇÃO IV

Da Secretaria de Saúde

Art.26 — À Secretaria Municipal da Saúde compete:

| — formular e executar a Política Municipal de Saúde, priorizando as

ações preventivas;

Il — desenvolver ações que objetivem o aumento da efetividade na

prestação de serviços de saúde à sociedade;

ll — desenvolver ações que objetivem o crescimento e

desenvolvimento institucional e aprendizagem de toda a Secretaria Municipal ”

da Saúde, construindo uma base de pessoal competente, tecnologia da

informação coerente e mecanismos de gestão efetivos para suportar e

fomentar o desenvolvimento da organização;

IV — consolidar temáticas estratégicas no nível central, articulando as |
>
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políticas nacional e municipal de saúde;

V — aumentar a integração e articulação entre os níveis da

Secretaria Municipal da Saúde através do estabelecimento de metas bilaterais E

orientadas mutuamente no sentido de gerar, subsidiar e acompanhar as

programações de atividades num ciclo contínuo de integração; e

VI — desenvolver outras atribuições correlatas que forem designadas

pelo Prefeito Municipal ou atribuídas à Secretaria mediante decreto do Poder

Executivo.

Art. 27 — Compõem a estrutura da Secretaria de Saúde:

| — Assessoria Executiva da Secretaria de Saúde; .

|| — Gerência da Ouvidoria do SUS;

Ill — Superintendência de Planejamento e Projetos;

1 — Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria em -

Saúde;

1.1 — Gerência de Auditoria em Saúde;

1.2 — Gerência de Auditoria Médica;

1.3 — Gerência de Auditoria de Saúde Bucal;

1.4 — Gerência de Monitoramento, Controle e Avaliação;

1.5 — Gerência de Sistema de Informações em Saúde;

1.5.1 — Coordenadoria de Informações da Atenção à Saúde;

1.6- Gerência de Regulação;

2 — Gerência de Projetos;

IV — Superintendência de administração e Finanças;

1 — Diretoria Financeira;

1.1 — Gerência de Contabilidade;

cáveo
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1.2- Gerência de Tesouraria;

2 — Diretoria de Suprimentos;

24 — Gerência de licitações;

2.2 — Gerência de Compras;

2.3 — Gerência de Gestão de Contratos;

2.4 — Coordenadoria de Almoxarifado;

3 — Diretoria Administrativa;

3.1 — Gerência de Logística;

3.2 — Gerência de Patrimônio;

3.2.1 — Coordenadoria de Manutenção, Conservação e Reparo;

4 — Gerência de Gestão de Pessoas;

4.1—- Coordenadoria de educação Permanente e Integração

Ensino/Serviços;

4.2 — Coordenadoria do Departamento de Pessoal;

5 — Gerência de Tecnologia da Informação;

V — Superintendência de Atenção Integral à Saúde;

1 — Gerência do Programa de Diabetes;

2 — Gerência do Programa de Hipertensão Arterial:

3 — Gerência do Programa de Prevenção e Atenção de

Doenças Renais;

4 — Gerência do Programa de Atenção Integral à Saúde da .

Mulher; |

5 — Gerência do Programa de Atenção Integral à Saúde do

Homem;

6 — Gerência do Programa de Atenção Integral à Saúde da -
z

20



BREFEITURA DE   

   É Procuradoria Geral
RoCOM O FUTURO

riança e do Adolescente;

7 — Gerência do Programa de Atenção Integral à Saúde do

Idoso; 3

6 — Gerência do Programa de Atenção Integral à Saúde do

Trabalhador;

9 — Gerência do Programa de Hanseníase e Dermatclogia -

Sanitária;

10 — Gerência do Programa de Tisiologia e Pneumologia

Sanitária;

11 — Gerência do CTA/SAE (Centro de Testagem,

Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializada);

12 — Gerência dos Ambulatórios de Especialidades Médicas;

13 — Diretoria de Saúde Mental; EE

13.1 — Gerência do Centro de Atenção Psicossocial;

13.2 — Gerência do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e

Drogas;

13.3 — Gerência do Núcleo de Atenção Psicossocial - NAPS

13.4 — Gerência da Unidade de Acolhimento Infantojuvenil;

14 — Diretoria de Saúde Bucal;

14.1 — Gerência do Centro de Especialidades Odontológicas;

15 — Diretoria de Vigilância Epidemiológica;

15.1 — Gerência Médica da Vigilância Epidemiológica;

15.2 — Gerência do Núcleo de Endemias;

15.3 — Gerência de Centro de Zoonozes;

15.4 — Gerência do Núcleo de Imunização e Soroterapia;
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  MEMES 45.5 — Gerência do Núcleo de Informação e Educação

Continuada;

15.6 — Gerência do Serviço de Biologia;

16 — Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental;

16.1 — Gerência da Comissão Municipal de Prevenção e

Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde; Ci

17 — Diretoria de Ações Básicas;

18 — Diretoria da Equipe Multiprofissional;

18.1 — Gerência da Farmácia de atenção à Saúde;

18.2 — Gerência da Farmácia Popular;

18.3 — Gerência do centro de Especializado em Reabilitação;

18.3.4 — Coordenadoria do Programa de reabilitação física;

18.3.5 — Coordenadoria do Programa de ostomias;

18.3.6 — Coordenadoria do Programa de Reabilitação Auditiva;

18.3.7  — Coordenadoria do Programa de reabilitação ..

intelectual;

18.3.8 — Coordenadoria do Programa de Reabilitação Visual;

VI — Superintendência de Atenção às Urgências e Emergências;

1 — Diretoria Administrativa de Atenção às Urgências e

Emergências

1.1 — Gerência de Informações da Assistência às Urgências e

Emergências;

1.2 — Gerência de Zeladoria da Atenção às Urgências e

Emergências;

1.2.1 — Coordenadoria de Lavanderia e Rouparia da Atenção

às Urgência e Emergências;
>Va
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1.3 — Gerência do Departamento de Pessoal da Atenção“:

Urgências e Emergências;

pç

1.4 — Gerência de Atendimento da Atenção às Urgências e

Emergências;

2 — Diretoria Técnica da Atenção às Urgências e Emergências;

2.1 — Gerência do serviço de Pediatria e Neonatologia;

2.2 — Gerência do Serviço de Cirurgia Geral;

x 2.3 — Gerência do Serviço de Clínica Médica;

2.4 — Gerência de Nutrição Enteral e Parenteral;

2.4.1 — Coordenadoria de Cozinha;

2.5 — Gerência do Laboratório de Análises Clínicas;

2.6 — Gerência Técnica da UPA;

2.7 — Gerência Técnica do SAMU;

2.8 — Gerência do Serviço de Ginecologia e Obstretrícia;

2.9 — Gerência da UTI Adulto;

2.10 — Gerência da UTI Pediátrica;

2.11 — Gerência da UTI Neonatal:

2.12 — Gerência do Programa de Contróle de Infecção -

relacionada à Assistência à Saúde;

2.13 — Gerência da Equipe Multiprofissional da Atenção às

Urgências e Emergências;

2.14 — Gerência do Serviço Transfusional;

2.15 — Gerência da Farmácia Hospitalar;

2.16 — Gerência do serviço de Assistência Social da Atenção às

busAs
Urgências e Emergências;
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4 - Diretoria de Enfermagem da Atenção às Urgências e

2

Emergências;

4.1 — Gerência de Enfermagem do SAMU;

4.2 — Gerencia de Enfermagem da UPA;

4.3 — Gerência da Enfermagem da UTI;

VII — Coordenadoria de Inspeção de Saúde Pública;

SERRADA a

Da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Art.28 — Compete à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Urbano:

| — a construção de novos equipamentos, acessos viários e

implantação de serviços públicos essenciais, visando à melhoria na qualidade

de vida dos munícipes;

Il — executar e fiscalizar, direta ou indiretamente, as obras públicas

de responsabilidade do município de Jataí;

Il — inspecionar sistematicamente equipamentospúblicos, ruas, =

avenidas, obras e estradas municipais, promovendo as medidas necessárias à

sua conservação e manutenção;

IV — promover a conservação das praças, jardins, logradouros, obras

e vias públicas, bem como dos prédios públicos, quando determinada pelo

Chefe do Poder Executivo;

V — articular e acompanhara realização de obras e ações correlatas

de interesse comum à União e ao Estado em território do Município,

estabelecendo instrumentos operacionais comuns, quandofor o caso;

osfa
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VI — acompanhar e monitorar os serviços realizados nas“

públicas pelas concessionárias de serviços públicos;

VII — promover os estudos tecnológicos, orçamentos e projetos de

engenharia necessários ao planejamento e à execução das atividades de sua

competência; e

Art. 29 — Compõem a estrutura da Secretaria de Obras e.

Planejamento Urbano:

| — Assessoria Executiva da Secretaria de Obras e Planejamento

Urbano;

|| — Diretoria de Engenharia; ”

1.1- Gerência de Engenharia e Projetos;

1.2- Gerência de Orçamento;

HI — Diretoria de Obras;

1 — Gerência de Acompanhamento de Obras;

1.1 — Gerência de Manutenção de Obras;

IV — Superintendência de Planejamento Urbano;

1 — Gerência de Fiscalização;

2 — Gerência de Análise de Projetos;

3 — Diretoria de Fiscalização Especial Conjunta.

V — Superintendência de Vias Públicas;

1 — Gerência de Pavimentação Asfáltica;

2 — Gerência de Pequenos Reparos.

SEÇÃO VI

Da Secretaria de Gestão e Planejamento Jus” E
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Art.30 — Compete à Secretaria de Gestão e Planejamento:

 

| — coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do

sistema de gestão fiscal;

Il — coordenar a elaboração do Planejamento Anual do Município de

Jataí;

III — propor e apoiar as ações voltadas ao desenvolvimento de um --

processo contínuo e permanente de modernização administrativa, visando a

integração, racionalização e eficiência das rotinas, métodos e processos de

trabalho, no âmbito da Administração Municipal, contribuindo para a melhoria

dos serviços públicos;

IV — coordenar a elaboração e acompanhar a execução do Plano

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária

Anual (LOA), instrumentos do Sistema de Planejamento Público Brasileiro;

V — estabelecer diretrizes à sistemática de elaboração e execução

de planos, programas e projetos governamentais, bem como sua adequação às

prioridades estabelecidas pelo Governo Municipal;

VI — coordenar, compartilhar e avaliar a alocação de recursos
mos

orçamentários necessários ao cumprimento dos objetivos e metas

governamentais, bem como o acompanhamento de sua execução;

VII — planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar,

orientar e formular políticas públicas de gestão de pessoas, envolvendo:

a) benefícios funcionais que não tenham natureza

previdenciária;

b) ingresso, movimentação e lotação de pessoal;

c) programas de capacitação e de educação continuada de

servidores;

d) planos de carreira, cargos e vencimento;

e) plano de saúde dos servidores públicos e seus *
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dependentes;

f) progressão funcional;
| 2

9) remuneração;

h) perícia médica e saúde do servidor;

i) melhoria das condições de saúde ocupacional dos |

servidores públicos municipais e a prevenção contra acidentes de trabalho;

j) adoção de estratégias de comprometimento dos servidores

em substituição às estratégias de controle;

k) programas de atração e permanência dos servidores ”

públicos; e

|) programas de valorização do servidor público calcados no

desempenho;

VIII — normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de

gestão de materiais e serviços, envolvendo:

a) licitações de material e serviços;

b) contratos de material e serviços; e

c) estocagem logística de distribuição de material;

IX — normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão

patrimonial, envolvendo:

a) material adjudicado;

b) bens móveis; e

c) transportes oficiais.

X — normatizar, supervisionar, orientar e formular as ações

relacionadas com publicações oficiais, coordenando e executando a

elaboração do Diário Oficial Eletrônico do Município;

XI — garantir a prestação de serviços municipais relativos à sua área

 



 

  

Procuradoria Geral

de competência de acordo com as diretrizes do programa de governo.

Art. 31 —- Compõem a estrutura da Secretaria de Gestão e se

Planejamento:

| — Assessoria Executiva da Secretaria de Gestão e Planejamento;

|| — Diretoria de Gestão de Pessoas;

1 — Gerência do Departamento de Pessoal;

2 — Gerência de Desenvolvimento de Pessoas;

3 — Gerência da Junta Médica Oficial;

4 — Gerência de Prestação de Contas de Pessoal;

5 — Diretoria Normativa de Recursos Humanos;

III — Diretoria de Serviços Administrativos;

1 — Gerência de Manutenção de Veículos, Máquinas e

Equipamentos

1.1 — Coordenadoria de Oficina Mecânica;

2 — Gerência do aeroporto;

2.1 — Coordenadoria de Segurança Operacional do Aeroporto;

3 — Gerência da estação Repetidora de Sinais;

4 — Coordenadoria do Terminal Rodoviário;

5 — Coordenadoria das Feiras Municipais;

6 — Coordenadoria de Protocolo e arquivamento;

7 — Coordenadoria do Serviço de Vigilância dos Prédios

Públicos,

8 — Coordenadoria de Serviços de Apoio;

9 — Gerência de Patrimônio;
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10 — Coordenadoria de Serviços de Arquivo;
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11 — Gerência de Almoxarifado;

IV — Diretoria de Tecnologia da Informação

1 — Gerência de Desenvolvimento de Sistema;

2 — Gerência de Sistema e Banco de Dados; a

3 — Coordenadoria de suporte Técnico de Informática;

4 — Gerência de Infraestrutura e Redes de Computadores;

V — Diretoria de Modernização da Gestão;

1 — Gerência do Escritório de Processos;

VI — Gerência de Planejamento e Orçamento;

1 — Coordenadoria de Execução Orçamentária;

VII — Gerência de Controle da Despesa;

SEÇÃO VII

Da Secretaria de Fazenda

Art.32 — Compete à Secretaria da Fazenda:

| — desenvolver as atividades relacionadas com:

a) tributação, arrecadação e fiscalização;

b) contencioso administrativo-tributário;

c) coordenar e controlar a cobrança da dívida ativa na

esfera administrativa, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município.

d) coordenar as aquisições de bens e serviços do Poder

fu?
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rt. 33 - Compõem a estrutura da Secretaria de Fazenda:

| —- Assessoria Executiva da Secretaria de Fazenda;

II — Diretoria de Acompanhamento e Fiscalização de

Transferidas:

1 — Gerência de Receitas Transferidas;

WII — Diretoria de Contabilidade;

1 — Assessoria da Divisão de Contabilidade;

IV — Diretoria da Tesouraria;

1 — Coordenadoria de Controle Bancário;

2 — Coordenadoria de Tesouraria;

V-— Diretoria de Tributos;

1 — Gerência de Avaliação e Controle;

2 — Coordenadoria do Cadastro Fiscal e Imobiliário;

VI — Diretoria da Dívida Ativa e Contencioso Fiscal;

1 — Gerência do Contencioso Fiscal;

 

Receitas

2 — Gerência da Junta de Julgamento em Primeira Instância;

VII — Diretoria de Fiscalização e Arrecadação;

1 — Coordenadoria do Sistema de Arrecadação;

2 — Coordenadoria do Cadastro de Atividades Econômicas;

VIII — Diretoria de Suprimentos;

1 — Coordenadoria de Compras;

SEÇÃO Vil

Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
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rt.34 —- Compete à Secretaria de Desenvolvimento econômico:

| — promover, por intermédio de políticas públicas, a inovação e a ..

cidadania para O desenvolvimento econômico do Município, com ênfase na

dignidade do cidadão;

Il — executar projetos e programas que sejam economicamente

viáveis, socialmente justos e ecologicamente corretos; om

HI — planejar, formular e normatizar, de forma desconcentrada, as

políticas de desenvolvimento econômico;

IV — fomentar e incentivar investimentos no Município, em áreas e

setores estratégicos para o desenvolvimento econômico , mediante ações que

atraiam, facilitem e informem investidores privados, nacionais e estrangeiros

sobre as possibilidades oferecidas pelo Município;

V — estimular a realização de pesquisa científica e tecnológica; e

VI — exercer outras atividades correlatas designadas pelo Prefeito ou

atribuídas à Secretaria por decreto do Poder Executivo.

Art. 35 — Compõem a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico:

| — Assessoria Executiva da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico;

Il — Diretoria de Industria, Comércio e Serviços; a

1 — Gerência de Atração de Investimentos;

2 — Gerência do Banco do Povo;

3 — Gerência de Capacitação Empresarial;

4 — Coordenadoria de Apoio ao Microempresário;

5 — Coordenadoria de Curso Profissionalizante;

Ill — Gerência do SINE;
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IV — Superintendência de Ciência e Tecnologia;

1 — Diretoria de Projetos e Programas Científicos e Tecnológicos;

1.1 — Gerência de Programas de Inclusão Digital;

1.2 — Gerência de Integração com Instituições de Ensino e Pesquisa;

2 — Diretoria dos Programas de Parques Tecnológicos;
ságiar

2.1 — Gerência do Programa de Incubação de Empresas de Base

Tecnológica.

SEÇÃO IX

Da Secretaria de Desenvolvimento Rural

Art.36 — Compete à Secretaria de Desenvolvimento Rural:

| — coordenar convênios com órgãos e entidades municipais,

federais, estaduais e privados para execução da política agrícola municipal;

Il — apoiar o cooperativismo, o sindicalismo rural e a extensão rural; ..

coordenar a promoção de medidas visando a defesa sanitária vegetal e animal,

a fixação do homem ao campo e a educação sanitária e o melhoramento de

sua qualidade de vida.

Ill — responder pelas atividades de classificação e fiscalização de -

produtos agropecuários, zelando pelo cumprimento da legislação afim;

IV — planejar, coordenar, organizar, controlar, executar, dirigir e

normatizar as atividades inerentes ao desenvolvimento rural no Município.

V — responder pelasatividades inerentes à manutenção das vias

municipais localizadas no perímetro rural;

VI — coordenar a política agrícola do Município, prestando

assistência e apoio a produtores rurais; controlar, coordenar e gerir o sistema ..
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de abastecimento e segurança alimentar; realizar a vigilância e fiscalizãç

sanitária dos produtos alimentícios e empresas comerciais de gêneros

alimentares;
2

VII — coordenar, fomentar e desenvolver políticas de produção

familiar de gêneros alimentícios; criar, manter e conservar unidades,

equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política

agropecuária, agroindustrial e de abastecimento;

VII — apoiar, planejar, coordenar e executar programas de

capacitação de agricultores e trabalhadores rurais; disponibilizar dados e

informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas pela ..

Secretaria, para os munícipes, profissionais e estudantes que atuam junto ás

áreas de agricultura e abastecimento.

4

Art. 37 — Compõem a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento

Rural:

| —- Assessoria executiva da Secretaria de Desenvolvimento Rural;

|| — Diretoria de Fomento à Economia Rural;

1 — Coordenadoria de Fiscalização Zootécnica e

Fitossanitária;

2 — Coordenadoria de Apoio ao Produtor Rural;

3 — Coordenadoria de Equipe do Campo; '

III — Diretoria de Estradas Rurais

1 — Coordenadoria de Manutenção de estradas;

2 — Coordenadoria de Manutenção Móvel;

3- Coordenadoria de Obras no Campo;

IV — Diretoria de agricultura familiar;

V-— Diretoria de Inspeção sanitária Municipal;

VI — Gerência de Piscicultura.
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SEÇÃO X

Da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

2

a

Art.38 — Compete à Secretaria de Meio ambiente e Urbanismo:

| — cadastrar, licenciar, monitorar e fiscalizar condutas, processos e

obras que causem ou que possam degradar a qualidade ambiental,

|| — estimular e realizar o desenvolvimento de estudos e pesquisas

de caráter científico, tecnológico, cultural e educativo, objetivando a produção

de conhecimento e a difusão de uma consciência de preservação ambiental,

Ill — conceder licenciamento ambiental para atividades e obras;

monitorar níveis sonoros em quaisquer estabelecimentos

IV — Planejar, programar, coordenar e executar a programação

municipal com atribuições voltadas à defesa e a preservação do meio

ambiente, integrada com os demais setores governamentais;

V — Promover a participação direta do cidadão e das entidades da

sociedade civil na defesa do meio ambiente;

VI — Atuar na prevenção de danos ambientais e condutas

consideradas lesivas ao meio ambiente, através do levantamento de limites das

áreas de preservação, legalização de loteamentos e zoneamento ambiental;

VII — Coordenar a reparação dos danos ambientais causados por

atividades desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou

privado através do replantio e revitalização de áreas verdes;

VII — Fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências

 

tido

essa

legais de controle e prevenção ambientais nos processos produtivos e demais

atividades econômicas que interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente;

IX — Alinhar a Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas

Estaduais e Federais correlatas;

X — Criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder
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úblico Municipal, a fim de levar Educação Ambiental para todas“

comunidades como processo de desenvolvimento da cidadania;

XI — Atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, em

articulação com as demais entidades do sistema, Secretarias Municipais, e

sociedade, de forma permanente, formulando e executando planos, programas

e ações de monitoramento e controle de risco, em caráter preventivo,

emergencial e estruturador;

XII — Desenvolver o controle urbano e ambiental da cidade segundo

a Legislação de Uso e Ocupação do Solo, bem como definir parâmetros de

regulação do desenvolvimento das ocupações não planejadas da cidade e

implementação de seu monitoramento;

XIII — Fiscalizar as reservas naturais, de parques, praças, e jardins

municipais;

XIV — Programar, coordenar e executar a política de preservação do

meio ambiente, das praças, jardins, bosques, logradouros, etc;

XV — Coordenare fiscalizar a execução da política e das atividades

de paisagismo dos parques e praças municipais de serviços de limpeza pública

quanto à coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos,

hospitalares e industriais, e a exploração da reciclagem dolixo diferenciado;

XVI — Manter e conservar as reservas florestais do Município;

XVII — Desenvolver pesquisas referentes à fauna e à flora;

XVIII — Executar e manter atualizado levantamento e cadastramento

das áreas verdes;

XIX — Administrar a exploração de parques, bosques, hortos e

viveiros municipais;

XX — Propor a criação de conselhos para definir o Patrimônio

ambiental do Município;

XXI — Possibilitar a participação do Conselho em operações de --
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iscalização ambiental e nas reuniões destinadas à elaboração dos progrê

da Secretaria;

XXII —Assegurar que'o Plano Diretor do Município definirá os limites

de abastecimento de água e esgoto;

XII — Emitir pareceres nos processos administrativos de sua

competência;

XIV — Assessorar os demais órgãos, na área de competência;

XV — Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da

Secretaria;

XVI — Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de

contratos e convênios e outras formas de parcerias;

XVII — coordenar e supervisionar os serviços de limpeza urbana,

conservação, manutenção e ampliação da rede de iluminação pública, zelar e ..

conservar os parques, praças, jardins, viveiro de mudas e cemitérios e ainda

gerir e acompanharo destino final dos resíduos sólidos do Município.

Art. 39 — Compõem a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e

Urbanismo:

| — Assessoria Executiva da secretaria de Meio Ambiente e

Urbanismo;

|| - Assessoria Técnica;

Ill - Gerência de Gestão Ambiental e Pesquisa;

1 — Coordenadoria de Pesquisa;

2 — Coordenadoria do Jardim Botânico;

IV — Gerência de Educação, Manejo e Proteção Ambiental,

1 — Coordenadoria de Educação Ambiental;

2 — Coordenadoria de Recuperação e Manejo Ambiental;
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erência de Monitoramento, Fiscalização, Controle e Qualiã

Ambiental;

1'— Coordenadoria de Fiscalização Ambiental;

2 — Coordenadoria de licenciamento Ambiental;

3 — Coordenadoria de Estudos e Programa de Proteção à |

Faunae Flora;

VI — Diretoria de Urbanismo;

1 — Gerência de Serviços Urbanos;

1.1 — Coordenadoria de Serviços à Prédios Públicos;

1.2 — Coordenadoria de Roçagens e Capinas;

1.3 — Departamento de Administração de Ecopontos;

2 — Gerência de Varição de Ruas;

2.1 — Coordenadoria setorial de Varrição;

3 — Gerência de Iluminação Pública;

4 — Gerência de Gestão de Resíduos Sólidos;

4.1 — Coordenadoria do Aterro sanitário;

5 — Gerência de Coleta e Destinação de Resíduos;

VII — Diretoria de Parquese Jardins;

1 — Gerência de Manutenção de Praças e Jardins;

1.1 — Coordenadoria do Viveiro de Mudas;

2 — Gerência do Memorial de Luto e Cemitérios;

2.1 — Departamento de Manutenção de Cemitérios;

SEÇÃO XI
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Art.40 —- Compete à Secretaria de Segurança Pública e Defesa

Social:

| — estudar, planejar, executar e controlar assuntos relativos à defesa

e à segurança social do município de Jataí, prevenindo e reprimindo a

criminalidade, como também oferecendo serviços que possibilitem a garantia

dos direitos do cidadão e o pleno desenvolvimento da personalidade;

|| — assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais na ação

coordenadora das ações de defesa social do Município;

Ill — promover a cooperação entre as instâncias federal e estadual,

articulando-se com os demais órgãos da administração e com a sociedade,

visando otimizar as ações na área de segurança publica e social de interesse

do Município;

IV — promover a gestão dos mecanismos de proteção do patrimônio

público municipal e de seus usuários;

V — coordenar as ações de defesa civil no Município, articulando os

esforços das instituições públicas e da sociedade;

VI — atuar e apoiar na política de prevenção e combate às drogas,

através de agentes multiplicadores, na orientação escolar, na elaboração de

estatísticas e sugestões pertinentes, tudo em conformidade com as disposições ”

da legislação federal;

VIl — promover a vigilância dos bens culturais e das áreas de

preservação do patrimônio natural do Município, na defesa dos mananciais, da

fauna, da flora e meio ambiente em geral;

Mill — exercer ação preventiva de defesa social em eventos

realizados sob a responsabilidade de agentes públicos municipais;

IX — colaborar com a fiscalização municipal na aplicação da ..

; Ô
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X — promover a fiscalização das vias públicas, oferecendo o

necessário suporte às demais Secretarias Municipais;

XI — coordenar as ações da Guarda Municipal de Jataí;

XII — coordenar as ações do PROCON;

XII — coordenar as ações da Superintendência Municipal de

Trânsito.

Art. 41 — Compõem a estrutura da Secretaria de Segurança Pública ”

e Defesa Social:

| — Assessoria executiva da secretaria de Segurança Pública e

Defesa Social;

| — Superintendência da Guarda Civil Municipal;

HI — Diretoria do Gabinete de Gestão Integrada;

1 — Gerência de Estatísticas;

2 — Gerência de Vídeo monitoramento;

IV — Diretoria da Defesa Social da Criança e do Adolescente;

1 — Gerência Pedagógica e Profissionalizante;

2 — Gerência de Assistência Psicológica e social;

V — Superintendência Municipal de Trânsito;

1 — Assessoria Executiva;

2 — Gerência de Planejamento de Trânsito;

3 — Gerência de Fiscalização do Trânsito;

4 — Coordenadoria de Sinalização de Trânsito;

5 — Coordenadoria de Cadastro, Registro e Vistoria;

um
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6 — Coordenadoria de Recursose Infrações;

7 — Coordenadoria de educação de Trânsito e Comunicação;

VI -— Diretoria Executiva do PROCON;

1 — Assessoria Executiva do Procon;

2 — Coordenadoria da Junta de Conciliação do PROCON;

3 — Coordenadoria de Atendimento do PROCON;

SEÇÃO XII

Da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Art.42 —- Compete à Secretaria de Desenvolvimento Social e

Cidadania:

| — coordenar e gerir as ações relativas à Assistência Social no

Município, implementando e executando a Política Municipal de Assistência

Social;

Il — elaborar o Plano Municipal de Assistência Social;

II — articular e integrar ações e recursos tanto na relação intra como

interinstitucional, bem como com os demais conselhos setoriais e de direitos;

IV — executar as ações de Assistência Social de forma integrada às

demais políticas no âmbito dos outros órgãos da Prefeitura Municipal com

vistas a organizar os serviços de Proteção Social e ações de acordo com a

Política Nacional de Assistência Social;

V — organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social,

composta de serviços com entidades governamentais e não-governamentais;

VI — organizar os serviços de Assistência Social com base no tipo de

Proteção Social Básica e Especial referente aos níveis de complexidade do »

+

yY 40
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atendimento, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistentias  
contribuindo para a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos;

VII — planejar, gerenciar, executar e prover programas, projetos,

serviços e benefícios de serviços básicos que têm como objetivos prevenir

situações de risco;

VIII — participar na formulação e na execução da política de *

capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores da Assistência Social, com o

objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade do

serviço público.

Art. 43 — Compõem a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento

Social e Cidadania:

| — Assessoria Executiva da Secretaria de Desenvolvimento Social e

Cidadania;

|| — Assessoria Técnica de Promoção Assistencial;

III — Diretoria de Promoção e Assistência Social;

1 — Gerência de Apoio ao Menor; E

2 — Gerência de Programas e Projetos;

2.1 -— Coordenadoria Técnica de Programas e Projetos

Assistenciais;

3 — Coordenadoria da Casa do Idoso; ,

4 — Coordenadoria do Condomínio Vila Vida;

5 — Coordenadoria do centro de Atendimento Sócio Educativo;

6 — Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento

de Vínculos;

7 — Coordenadoria do Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil - PETI;

8 — Coordenadoria do Plantão Social;

“
l
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9 — Coordenadoria de Aquisição de alimentos;

10 — Coordenadoria do Banco de Alimentos; om

e

11 — Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência 
Social;

12 — Administração de Núcleos;

13 — Coordenadoria de Suprimentos;

14 — Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência

Social — CRAS;

yo

15 — Coordenadoria do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social - CREAS;

16 — Coordenadoria da Casa de Apoio;

SEÇÃOxIll

Da Secretaria de Esporte e Turismo

Art.44 — Compete à Secretaria de Esporte e Turismo:

ai | — planejar, formular e normatizar as políticas integradas de turismo

e esporte, apoiando e incentivando a realização de eventos e manifestações

turísticas e esportiva, bem como intercambiando experiências e elaborando

estudos e análises específicas, com vistas à proposição de planos, diretrizes e

metas para o desenvolvimento integrado do turismo e esporte;

Il — captar recursos para financiamento de projetos relativos ao ...

desenvolvimento turístico e esportivo, com ampliação e diversificação da

infraestrutura municipal na área e em especial;

III — apoiar o turismo e o esporte;

IV — promover intercâmbio, convênios e parcerias com entidades E
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públicas e privadas, nacionais e internacionais, em assuntos relativos“

desenvolvimento turístico e esportivo do Município;

V — interagir com os municípios da região visando à concepção,

promoção e implementação de políticas de desenvolvimento turístico, em

especial as relacionadas ao turismo integrado;

VI — administrar os fundos e recursos específicos de sua Secretaria.

Art.45 — Compõem a estrutura da Secretariade Esporte e Turismo:

| — Assessoria Executiva da Secretaria de Esportes e Turismo;

|| —- Superintendência de Turismo;

1 — Gerência do Pólo Turístico Vale do Paraíso;

2 — Gerência do Clube Termal;

2.1 — Coordenadoria Operacional do Clube Termal;

4 — Coordenadoria do Centro Cultural;

5 — Assessoria do departamento de Turismo;

III — Diretoria de esporte e Lazer;

1 — Assessoria Desportiva;

2 — Coordenadoria de Equipamentos esportivos;

3 — Coordenadoria de Campos de Futebol;

4 — Coordenadoria de esportes de Quadra;

5 — Coordenadoria de Esportes Especializados;

6 — Coordenadoria de Projetos Esportivos;

7 — Coordenadoria do Estádio Municipal;

8 — Departamento de Administração de Ginásio de esporte;

9 — Departamento de Manutenção de Praças esportivas;

A
dos
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10 — Departamento de Eventos esportivos;

11 — Departamento de suprimento e manutenção.
2

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

CAPÍTULO |

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 46 — Ficam criados, na estrutura dos Órgãos da administração

direta fundacionais do Poder Executivo, os grupos de categorias funcionais de

cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo

Prefeito Municipal, na forma do Anexo 1.

81º — Os valores dos vencimentos dos cargos de que trata o caput

estão fixados no anexo Il da Lei 2911/2009, que permanecerão em vigor.

82º — Os cargos de provimento em comissão e/ou cargos de

confiança ora criados, conforme o contido no Anexo | que integra esta Lei,

passará a vigorar a partir da vigência desta Lei.

83º — As funções/atribuições dos cargos em comissão ora criados,

estão contidas no AnexoII queintegra esta Lei.

Art. 47 — Os cargos que integram o Quadro de Provimento em

Comissão desta Prefeitura, incluindo os Secretários Municipais, poderão ser

ocupados por servidor ocupante de cargo efetivo de qualquer ente federado.

$ 1º —- O servidor efetivo investido em cargo comissionado ou de “

Secretário Municipal poderá optar por sua remuneração de origem, excluindo-

se as gratificações concedidas em razão do desempenho da função de origem.

S 2º — A investidura em quaisquer dos cargos comissionados
capa

integrantes do quadro de provimento em comissão do Poder Executivo, exceto

ja
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o de Secretário Municipal, cujos vencimentos serão fixados

 

dispositivo constitucional, importa na concessão de Gratificação de ..

Representação de até 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do

vencimento do servidor, a critério do Chefe do Executivo.

8 3º —- No caso da opçãoprevista no $1o, o ônus da remuneração ao

servidor público efetivo, ocupante do cargo de Secretário Municipal ou em -

comissão no ente municipal, deverá ser feito pelo cessionário.

8 4º — Em se tratando de servidor público municipal, ocupante de

cargo efetivo, poderá ser cedido para ocupar cargo de Secretário Municipal ou

aja
de provimento em comissão, mediante Portaria do cedente.

CAPÍTULOII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48 — Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar

as dotações orçamentárias dos órgãos, unidades e entidades da administração

direta e indireta que deixaram de existir ou que foram transformados em face

da presente Lei para os órgãos que tiverem absorvido as correspondentes

atribuições, mantida a respectiva classificação funcional programática,

incluídos os descritores, metas e objetivos previstos na Lei que aprovou o

Orçamento para 2017.

Art. 49 — Aos servidores que, em virtude da reestruturação

administrativa estabelecida na presente Lei, forem movimentados de uma

pasta para outra, fica assegurada a lotação e o regime remuneratório a que

fazem jus no órgão de origem.

Art. 50 — Os servidores lotados nos órgãos da administração direta,

cujas Secretarias foram extintas, serão relotados nas Secretarias que

absorverem as respectivas atribuições, passando os cargos de que são ..

titulares a integrar o quadro lotacional do órgão de destino, com o
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correspondente acréscimo dos cargos nos respectivos quadros de pessoal,

mantidos os atuais níveis e classes.

Art. 51 — As Secretarias Municipais criadas nos termos desta Lei,

continuarão nas respectivas áreas de competências, a dar execução aos

convênios, contratos e outros acordos, sob a responsabilidade das Secretarias

Municipais extintas, ou cujas competências foram objeto de transferência.

Art. 52 — O impacto orçamentário financeiro está previsto no

orçamento corrente e nos dois subsequentes, bem como a despesa tem

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

Art. 53 — Ficam extintos, a partir de 31/12/2017: 226 cargos de

provimento em comissão da espécie CA-2 (Cargos de Nível de Apoio),

denominados Coordenador Educativo e Coordenador de Ensino Fundamental ...

da Zona Rural; e 80 cargos de provimento em comissão da espécie CA-3,

denominados Encarregado de Zeladoria e Alimentação, todos previstos no item

Il do Anexo |, da Lei 2.911/2009.

Art.54 — Ficam extintos os 45 cargos denominados de Auxiliar de

Secretaria — CA2 e os 25 cargos de Assessor de Secretaria - CDS6, todos

previstos no item Il do Anexo |, da Lei 2911/2009.

Art.55 — Altere-se a redação do art.10 e seu parágrafo único da Lei

3.023/2009, cuja nova redação passa a ser a seguinte:

“Ant.iO — A Diretoria Executiva será constituída de um Diretor

Presidente e um Diretor Administrativo Financeiro e será de livre

escolha do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único — O Diretor Presidente, na COMTAT, será delivre

nomeação do Chefe do Poder Executivo, tendo como remuneração

o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Os demais diretores

poderão ser cedidos pelo Município, sem ônus para a COMTAT”.

Art. 56 — Fica derrogada a Lei 2911/2009, permanecendo em vigor

da
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os seguintes dispositivos:

  
   

| — parte do item | do anexo |, que trata dos cargos de apoio

denominados Assessor Administrativo da Secretaria de Saúde CA-1; Assessor

de Atendimento da Secretaria de Saúde - CA-2; Encarregado de Serviço de

Saúde — CA-2; Encarregado de Serviços de Limpeza Hospitalar — CA-3, da

estrutura da Secretaria de Saúde; cm

Il — Item Il do anexo | (cargos de apoio);

II — AnexoII (Tabela de Vencimentos).

£Art. 57 — Deverão ser observadas as regras constantes na Lei

3.936/2017 em relação ao cargo de Superintendente da Guarda Civil Municipal,

especialmente o dispositivo nos art. 18, art. 21 e 83º do art.63 do referido

diploma legal.

Art. 58 — Esta lei entra em vigor na data de 1º de Janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo de Jataí,

aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2017.

>

unirs ÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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