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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2006, DE 31 DE OUTUBRO DE 2006.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CANGUARETAMA, AS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTREGRAM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

EDMILSN FAUSTINO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Canguaretama, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara municipal aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A Estrutura Administrativa do Município de Canguaretama tem como objetivo a promoção de todas as atividades Administrativas que proporcionem o atendimento do interesse local e
conveniente ao desenvolvimento integral da Comunidade, em conformidade com as competências estipuladas constitucionalmente.

Art. 2º - O Poder Executivo do Município de Canguaretama – RN, é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Vice-Prefeito, pelas Assessorias do Executivo, pelos Secretários, pela Controladoria
Geral e pelas Gerências e Chefias a estes subordinadas, que constituem a Administração Pública Municipal.

Art. 3º - Os órgãos da Administração Municipal, no exercício de suas atribuições obedecerão aos princípios fundamentais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse
público, planejamento, descentralização e delegação de competência, sempre sob a orientação e supervisão do Chefe do Poder executivo.

TÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES

Art. 4 º - A Administração Pública Municipal de Canguaretama tem como objetivo fundamental o desenvolvimento econômico e social do Município, integrando-se para esse fim com as demais pessoas
jurídicas de direito público interno e demais pessoas jurídicas de direito privado.

Art. 5º - A Ação do Poder Executivo será baseada no planejamento e na implantação de planos, programas e projetos necessários ao cumprimento das metas e objetivos estabelecidos, tendo em vista
os princípios norteadores de ação administrativa e respeitadas as normas da Lei Orgânica Municipal, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

CAPITULO II

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL

Art. 6º - No cumprimento de suas funções, a Administração Municipal será direta e Constituída pelos seguintes órgãos:

1) de Assessoramento;

2) Secretarias Municipais;

3) de Controladoria Geral;

4) conselhos municipais.

Parágrafo Único – A Administração Municipal obedecerá a um sistema organicamente articulado com suas unidades funcionando harmonicamente e em regime de mútua colaboração.

SEÇÃO I

ORGACIZAÇÃO BÁSICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art.7º - O Poder Executivo do Município de Canguaretama – RN, para cumprimento das competências constitucionais e legais, que lhe são inerentes, de modo especial a prestação e a execução de
serviços públicos de natureza urbana e rural de interesse local é composto dos seguintes órgãos diretamente subordinados ao Chefe do poder Executivo Municipal:

I – ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1 – Chefia de Gabinete

1.1.1 – Secretaria de Gabinete

1.1.2 – Administração Distrital

1.1.3 – Escritório de Representação em Natal-RN

1.2 – Assessoria Jurídica

1.3 – Assessoria de Comunicação

1.4 – Assessores do Executivo.

2 – PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

2.1 – Procuradores Municipais

II – SECRETARIAS MUNICIPAIS:

1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

1.1 – Gerências de Recursos Humanos:

1.1.1 – Seção de Recrutamento e Seleção de Pessoal;

1.1.2 – Seção de Direitos e Vantagens;

1.2 – Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais:

1.2.1 – Seção Público Municipal;

1.2.2 – Seção de Almoxarifado;

1.2.3 – Seção de Protocolo e Arquivo.

1.3 – Seção de Compras e Licitações;

1.4 – Departamento de Cadastro e Informática.

2) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

2.1 – Departamento de contabilidade
2.2 – Departamento de Tributação:
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2.2.1 – Seção de Dívida Ativa;

2.2.2 – Seção de Cadastro Imobiliário;

2.2.3 – Seção de ISS, IPTU, ITBI e outros.

2.3 – Departamento de fiscalização Tributária;

2.4 – Tesouraria

2.5 – Departamento de Cadastro e Arrecadação:

2.5.1 – Seção de Expediente de Certidão;

2.5.1 – Seção de Expediente de Certidão;

2.5.2 – Seção de Regime e Arquivo;

2.5.3 – Seção de Cálculos;

2.5.4 – Seção de Averbação e Lançamento;

2.6 – Departamento de Divida Ativa;

2.7 – Departamento Financeiro;

2.8 – Departamento de Planejamento;

2.9 – Departamento de Orçamento;

2.10 – Departamento de Captação de Recursos e Convênios;

2.11 – Departamento de Informática e Processamento de Dados;

2.11.1 – Seção de Informática e Dados do Município.

3) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.1 – Departamento de Educação e Ensino:

3.1.1 – Seção de Ensino Fundamental e Educação Infantil;

3.1.2 – Seção de Educação Especial;

3.1.3 – Seção de Almoxarifado e Controle de Patrimônio;

3.2 – Departamento de Cultura;

3.2.1 – Seção de Patrimônio Histórico, Paisagístico, Arquitetônico e Cultura; 3.2.2 – Seção de Fomento a Cultura;

3.3 – Departamento de Esporte:

3.3.1 – Seção de Esporte Estudantil;

3.4 – Seção de Convênio Pedagógico;

3.5 – Seção de Infra-Estrutura;

3.6- Seção de Nutrição Escolar:

3.7 – Seção de Planejamento, Programas, Processos e Projetos Pedagógicos.

4) SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE

4.1 – Departamento de Saúde Coletiva;

4.1.1 – Departamento de Planejamento, Administração e Finanças;

4.1.2 – Departamento de Assistência Médica;

4.1.3 – Departamento Odontológico;

4.1.3.1 – Seção de Odontologia Curativa;

4.1..3.2 – Seção de Odontologias Preventiva;

4.2 – Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental;

4.2.1 – Departamento de Epidemiologia;

4.2.2 – Seção de Controle de Zoonoses;

4.2.3 – Seção de Controle de Endemias

4.3 – Departamento de Vigilância Sanitária;

4.4 – Departamento de Promoção e Programas de Saude4;

4.5 – Divisão de Postos de Saúde;

4.6 – Divisão de Assistência Farmacêutica

5) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.1 – Departamento de Assistência Social;

5.1.1 – Seção de Apoio Integral á Família;

5.1.2 – Seção de Defesa Social;

5.1.3 – Seção de Atenção ao Portador de Necessidades Especial e Idoso; 5.2 – Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário;

5.2.1 – Seção de Habitação Popular;

5.3 – Departamento de Atenção á Criança, ao Adolescente e Idoso;

5.4 – Departamento de Geração de Emprego, Renda e Qualificação Profissional.

6) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.1 – Departamento DE Execução de Obras e Serviços Públicos;

6.1.1 – Seção de Elaboração de Projetos e Execução de Obras;

6.1.2 – Seção de Saneamento e Projetos.

6.2 – Departamento de Planejamento Urbano;
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6.2.1 – Seção de Fiscalização e Normas Urbanísticas;

6.2.2 – Seção de Elaboração de Projetos Urbanísticos.

7) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

7.1 – Departamento de Fomento á Produção;

7.2 – Departamento de Pesca e Fiscalização;

7.3 – Departamento de Agropecuária;

7.3.1 – Seção de agricultura e Familiar e Abastecimento.

8) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

8.1 – Departamento de Fomento ao Turismo e Promoções;

8.1.1) – Divisão de Eventos e Marketing.

9) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

9.1 – Departamento de Transporte e logística;

9.1.1 – Seção de Manutenção e Oficina;

9.2 – Departamento de Trânsito;

9.3 – Departamento de Fiscalização;

9.4 – Departamento Público de Transportes.

10) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

10.1 – Departamento de Preservação do Meio Ambiental;

10.2 – Departamento de Fiscalização Ambiental.

11) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

11.1 - Departamento de Esportes

11.2- Departamento de Fomento ao Esporte e Lazer.

12) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12.1 – Departamento de Controladoria Geral;

12.1.1 – Seção de Controle de Convênios e Prestação de Contas;

12.1.2 – Seção de Revisão, Análise e Tomada de Contas.

12.3 – Departamento Administrativo.

Art. 8º - O Gabinete do Prefeito será composto por Assessores do Executivo e dirigido por um chefe de Gabinete, as Secretarias por um Secretário Municipal, as Gerências por gerentes, os
Departamentos por Diretores, as seções por chefes de seção, e a Controladoria Geral por um profissional detentor de curso superior nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Economia e/ou
Administração de Empresas, todos cargos em comissão, nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará através de provimento em comissão, assessores para prestar-lhe assessoramento técnico imediato.

Art. 10º - As competências inerentes às secretarias e seus desdobramento em Gerências, Departamentos, Divisões e Seções, serão regulamentada em Manual de Organização aprovado através de
Decreto do Executivo Municipal.

Art. 11 - A entidade integrante da Administração Indireta será regida pela lei de sua criação, sendo disciplinados pelos seus respectivos regimentos próprios.

CAPÍTULO III

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I

DO GABINETE DO PREFEITO.

Art. 12 - Compete a Chefia e Secretaria do Gabinete do Prefeito:

I – Prestar assistência ao chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os municípios, órgãos e entidades públicas e privadas e associações de classe;

II – Elaborar projetos de lei e acompanhar a sua tramitação na Câmara Municipal, mantendo os registros necessários;

III – Centralizar as atividades de redação de documentos e correspondências oficiais do Executivo;

IV – Organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade os originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;

V – Estabelecer e executar programas de relações públicas;

VI – Promover a divulgação das atividades da administração Municipal, fornecendo á imprensa artigos, fotos e outros materiais, cuja divulgação seja do interesse do município;

VII – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

VIII – Prestar assistência ao Prefeito em suas representações políticas e social;

IX – Atender as partes que demandam ao Gabinete e encaminhá-los aos respectivos órgãos Administrativos.

X – Organizar a manter atualizados os registros relativos ao controle de atividades cumpridas pelo Gabinete;

XI – Manter cadastro atualizado de autoridades, instituições e organizações;

XII – Organizar a agenda do Prefeito, assinalando seus compromissos internos e externos;

XIII – Organizar o protocolo do cerimonial dos atos públicos ou administrativos em conjunto com a Assessoria de Comunicação Social;

XIV – Organizar a agenda de atividades e programas oficiais do Prefeito, tomando as providências necessárias para sua observância;

XV – Promover e coordenar a elaboração de mensagens do Prefeito, a ser enviada a Câmara de Vereadores;

SEÇÃO II

DA ADMINISTRAÇÃO DISTRISTAL.

Art. 13 - São Administração Distritais:

I – Administração da Praia de Barra do Cunhaú;

II – Administração de Piquiri;

Art. 14 - Compete aos Administradores Distritais:

I – Exercer a supervisão do serviços públicos municipais nas áreas e suas jurisdições;
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II – Administrar, dirigir, coordenar e executar o desenvolvimento da região administrativa, atuando nas áreas de :administração,educação,saúde,obras;

III – Requerer junto ao prefeito, verbas para melhorias e necessidades locais;

IV – Representar o chefe do executivo municipal nos atos administrativos por ele autorizados;

V – Zelar pelo patrimônio histórico, artístico e arquitetônico municipal situado na respectiva área de jurisdição, bem como pela preservação do patrimônio natural local;

VI – Encaminhar ao Gabinete do Prefeito, relatório, a fim de buscar soluções e subsídios adequados para desenvolvimento da região;

VII – Manter permanente canal de comunicação entre o poder executivo e os agentes de desenvolvimento econômico e social locais.

SEÇÃO III

DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM NATAL - RN

Art. 15 - O Escritório de Representação do Município de Canguaretama em Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, terá as seguintes atribuições legais:

I – Apoiar Tecnicamente a Administração Púbica Municipal junto aos órgãos Estaduais e Federais;

II – Prestar informações a respeito dos Potenciais do Município e Canguaretama

III – Assessorar Administrativamente/Financeiramente as ações do Governo Municipal;

IV – Assessorar o Executivo Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte;

V – Executar tarefas afins, determinadas pelo chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo Único - O Escritório ficará subordinado diretamente ao Prefeito Municipal. Sendo coordenado pela Chefia de Gabinete e dirigido pelo Chefe de Escritório de Representação, cargo de
provimento em comissão de livre nomeação pelo Chefe do Executivo.

SEÇÃO IV

DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 16 - Compete á Assessoria Jurídica:

I – Examinar, aprovar previamente e/ou elaborar acordos, convênios, ajustes, contratos e outras peças jurídicas de interesse da Administração Pública Municipal;

II – Analisar os processos da contratação do Poder Executivo Municipal seja através de licitação ou nos casos de Dispensa ou Inexigibilidade;

III – Prestar assessoria Jurídica ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo;

IV – Elaborar pareceres, despachos, minutas de contratos, convênios e demais peças jurídicas;

V – Auxiliar a Procuradoria Geral do Município na sua missão institucional;

VI – Desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidos pelo chefe do Poder Executivo Municipal, sempre na defesa dos interesses do Município.

SEÇÃO V

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 17 - Compete á Assessoria de Comunicação Social;

I – Promover a divulgação dos assuntos de interesse administrativo, econômico e social do Município;

II – Publicar e divulgar, através da imprensa, noticiários, editais, avisos e outras comunicações necessárias á Administração Municipal;

III – Manter o Prefeito e os demais órgãos da Prefeitura informados sobre publicações de seus interesses;

IV – Executar e promover atividades de relações publicas, divulgação e publicidade;

V – Preparar a matéria destinada á divulgação;

VI – Coordenar os contatos com a imprensa e outros veículos de comunicação;

VII – Promover entrevistas, conferências e debates sobre assuntos de interesse da Prefeitura;

VIII – Programar e promover a organização de solenidade e festividades públicas;

IX – Arquivar e registrar fotografias de interesse do município.

SEÇÃO VI

DOS ASSESSORES DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 18 - Compete aos Assessores do Chefe do Executivo Municipal:

I – Representar o chefe do poder executivo em reuniões, comissões, grupos de trabalho ou outras atividades;

II – Analisar processos e documentos técnicos e administrativos, consultado técnicos quando necessário, tendo em vista emitir pareceres e despachado conforme orientação do Chefe do Poder
Executivo e do Secretário;

IV – Prestar assessoria em assuntos administrativos, inteirando-se das metas e objetivos a serem alcançados, condutas a serem seguidas e outras indispensáveis ao desenvolvimento das atividades,
bem como transmitir aos servidores as decisões do Chefe do Poder Executivo e do(a) Secretário(a);

V – Supervisionar a execução das atividades da sua Secretaria dirimindo dúvidas existentes e acompanhando o desenvolvimento das mesmas.

V I – Solucionar problemas ligados á parte administrativa e encaminhar reivindicações aos setores aos setores competentes, tendo em vista o bom andamento dos trabalhos executados;

VII – Organizar e manter atualizados os arquivos das Unidades Administrativas, em ordem alfabética, numérica ou por outro método, para garantir a sua preservação e facilitar a sua consultar consulta;

VIII – Acompanhar o cumprimento de rotinas dos serviços, no âmbito das Secretarias.

SEÇÃO VII

DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Art. 19 - São Atribuições da Procuradoria Municipal:

I – Defender, e, juízo ou fora dele, os direitos e os interesses do município;

II – Promover a cobrança amigável e jurídica da dívida ativa dos créditos não liquidadas nos respectivos prazos legais e regulamentares e os provenientes de quaisquer outros créditos;

III – Assessorar o Prefeito Municipal e demais órgãos da Administração Publica em assuntos de natureza jurídica;

IV – Opinar sobre minutas de contratos, convênios, projetos de lei. Decretos, processos licitatórios, e outros atos administrativos, quando solicitados;

V – Opinar juridicamente, quando solicitado, em qualquer assunto de natureza administrativa, fiscal ou tributária;

VI- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

VII – Coordenar e promover a consolidação da legislação;

VIII – Coordenar e controlar o sistema de Administração jurídica da Administração

Municipal, propiciando a integração e sintonia permanente entre serviços da mesma natureza;
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IX – Prestar efetiva assistência á Administração Pública nas condições de natureza contenciosa e em todas as questões que tenham implicações jurídicas;

X – Prestar consultoria á administração municipal, no plano superior;

XI – Propor ao prefeito medidas necessárias á uniformização da jurisprudência Administrativa;

XII – Proceder ao Controle Interno da legalidade dos atos do Poder Executivo e á defesa dos legítimos interesses do Município;

XIII – Analisar ou elaborar Projetos de Lei de iniciativa do Executivo Municipal;

XIV – Emitir parecer sobre os projetos de lei relativos à obtenção de empréstimos ou financiamento pela Administração Municipal;

XVI – Emitir parecer prévio nos processos que envolvam a concessão ou o reconhecimento de direito ou vantagens de servidor municipal;

XVII – Organizar e manter atualizada documentação especializada de Direito Administrativo Municipal;

XIX – Desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas Pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sempre na defesa dos interesses do Município;

XX – Emitir parecer jurídico sobre processos licitatórios, dispensas ou Inexigibilidade;

XXI – Organizar e manter atualizado o arquivo e documentos e os registros dos feitos em juízo ou já solucionados.

SEÇÃO VIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Art. 20 - Compete á Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos:

I – Coordenar e responsabilizar-se pelas atividades relativas ao recadastramento,

Seleção, treinamento, controle funcionais e demais assuntos de pessoal;

II – Executar atividades relativas ao tombamento, registro, inventário e conservação de bens móveis e imóveis;

III – Centralizar e supervisionar as atividades relativas ao protocolo, arquivo geral, segurança interna, telefonia e zeladoria dos prédios municipais;

IV – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

V - Acompanhar assuntos de interesses do município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e estaduais;

VI – Promover a lavratura dos atos referentes à pessoal, e, ainda dos termos de posse;

VII – Organizar executar programas e atividades de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, bem como relativas a recrutamento e seleção de Pessoal necessário a administração
municipal;

VIII – Opinar, nos termos da lei em vigor nas licenças aos servidores da Prefeitura, ouvidos, quando for o caso, os órgão onde os mesmos estejam lotados;

IX – Dar posse aos servidores nomeados e designados para os cargos públicos municipais;

X – Redigir correspondência que lhe for cometida pelo Prefeito, assinando a que estiver definida como de sua competência;

XI – Providenciar junto à imprensa retificações de textos dos publicados e rever os atos antes de enviá-los para publicação;

XII – Elaborar normas e adotar procedimento próprio destinado á direcionar o processo de aquisição de matérias e de contratação das obras e serviços, executado em articulações com a Procuradoria
Jurídica e por intermédio da Comissão Permanente de Licitação.

SEÇÃO IX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Art. 21 - Compete a Secretaria Municipal de Tributação, Finanças e Planejamento:

I – Executar a política fiscal, financeira e tributária do município;

II – Executar programas, projetos e atividades relacionadas com a área financeira, fiscal e tributária;

III – Executar funções de gestão financeira, contábil e fiscal do município;

IV – Acompanhar e controlar a execução orçamentária;

V – Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da Administração financeira, orçamentária e patrimonial do município;

VI – Centralizar e supervisionar as atividades relativas a compra, recebimento, guarda e distribuição de materiais e equipamentos;

VII – Consolidar a elaboração e coordenar a implementação do plano de ação anual do Governo Municipal e de sua programação global e setorial em articulação com as demais secretarias;

VIII – Coordenar a elaboração do orçamento anual e plurianual de investimentos acompanhar sua execução e avaliar seus resultados, propondo as medidas corretivas necessárias;

IX – Coordenar, em articulações com as demais secretarias, a manutenção do Centro de Processamento de dados;

X – Executar tarefas afins, determinadas pelo chefe do Executivo Municipal;

XI – Acompanhar assuntos de interesses do município relativos a programas e

Projetos de sua área de competência, junto a órgão federal e estadual.

XII – Planejar, coordenar e controlar a administração contábil, financeira, tributária e fiscal do Município;

XIII – Manter adequado sistema de controle contábil apto a fornecer informações Sobre a administração financeira e orçamentária da prefeitura;

XIV – Acompanhar as normas de aplicação do fundo de compras;

XV – Encaminhar a Controladoria Geral do Município, na forma de suas resoluções, toda a documentação relativa á administração financeira e contábil;

XVI – Controlar o sistema de guarda e movimentação de valores;

XVII - Exercer, em articulação com a Controladoria Geral do Município a programação financeira e de desembolso, bem como o controle dos gastos públicos;

XVIII- Administrar o sistema tributário municipal, estabelecendo normas de arrecadação e fiscalização das receitas próprias municipais;

XIX – Manter a articulação com órgãos fazendários, Estaduais, Federais e entidades de direito público e provado, com melhoria do desempenho econômico e fiscal.

XX – Julgar processos administrativos referentes a autos de infração em grau de primeira instância;

XXI – Elaborar a programação de fluxo financeiro da prefeitura, administrando-o através do controle de desembolso programado dos recursos destinados aos diversos órgãos da Prefeitura;

XXII – Fiscalizar e receber os tributos municipais como, IPTU, ISS, ITBI e outros;

XXIII- Coordenar e supervisionar a execução do fluxo de caixa através das atividades da tesouraria;

XXIV- Acompanhar a execução do emprenho de despesas até o seu pagamento;

XXV – Efetuar os registros contábeis e prestar contas junto aos órgãos competentes;

XXVI – Coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas a arrecadação da receita tributária, taxas, tarifas, contribuições de melhoria e transferências estaduais e federais;

XXVII – Coordenar a elaboração das propostas de orçamento anual, Plurianual de investimentos, de abertura de créditos adicionais, Lei de Diretrizes Orçamentárias, controle e acompanhamento da
execução orçamentária e proposição de normas orçamentárias que devam ser observadas pelos demais órgãos municipais;
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XXVIII – Coordenar a elaboração de planos de Governo, compatibilizando a programação às prioridades e diretrizes para o desenvolvimento econômico do Município;

XXIX – Coordenar a implantação e a atualização de Plano de Desenvolvimento Urbana da Administração Municipal;

XXX – Coordenar a realização de estudos de natureza social, econômica e urbanística necessários à definição da política de planejamento urbano e ambiental do Município;

XXXI – Acompanhar, avaliar e atualizar o Plano Diretor do Município;

XXXII – Estudar e propor a modernização de estruturas administrativas e procedimentos de Administração Municipal, objetivando seu contínuo aperfeiçoando e maior eficiência na execução de seus
programas;

XXXIII – Realizar estudos e analisar processos às áreas de planejamento;

XXXIV – Prestar assessoramento técnico ao Prefeito em assuntos de desenvolvimento econômico e social do Município e em todas as questões relacionadas a planejamento;

XXXV – Elaborar estudos sobre o desempenho da organização para subsidiar decisões da administração superior;

XXXVI – Realizar reuniões de planejamento nos vários níveis, com vistas ao estabelecimento do plano operacional da Administração Municipal;

XXXVII – Coordenar negociação de convênios e projetos especiais, acompanhado junto às secretarias interessadas, todas as suas etapas de desenvolvimento;

XXXVIII – Propor, elaborar e executar o planejamento participativo com as demais secretarias, entidades civis organizadas e a comunidade, para que o orçamento seja elaborado em consonância com
todos os órgãos da administração e as entidades civis;

XXXIX – Elaborar, executar, e manter atualizados os seguintes instrumentos de planejamento: Plano Diretor, Plano de Governo, e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XL – Captar recursos junto ao governo federal e estadual;

XLI – Acompanhar e defender os projetos de interesse do Município junto aos governos federal e estadual, fazendo acompanhamento de tramitação;

XLII – propor, implantar e implementar o programa de gestão pela qualidade no âmbito das secretarias.

SEÇÃO XI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 22 - Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

I – Planejar, administrar e supervisionar o sistema educacional da rede municipal em articulação com demais unidades administrativas;

II – contribuir para formulação do Plano Anual de Ação do Governo Municipal, propondo programas de sua competência;

III – Assegurar nos termos da lei e promover o acesso da população em idade escolar à rede de ensino do Município;

IV – Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoando o corpo docente dentro das diversas especialidades, buscando aprimorar a qualidade de ensino;

V – combater as causas de baixo rendimento dos alunos, através de medidas de aperfeiçoamento ao ensino e de assistência do aluno;

VI – Providenciar a criação de escolas, depois de comprovada a necessidade, para funcionamento de turma de 1ª a Séries do Ensino fundamental;

VII – formular com as iniciativas de atendimento educacional especializado;

VIII – Incentivar a formação de novos atletas com o acompanhamento de especialistas nas diversas modalidades;

IX – Formular e desenvolver a política municipal de cultura, fomentando a criação produção e divulgação de bens culturais;

X – Desenvolver e acompanhar projetos e programas que visem o desenvolvimento da educação e cultura;

XI – Desenvolver e acompanhar programas e projetos e atividades relativas à merenda escolar;

XII – Coordenar programas de incentivo à leitura e pesquisa, visando um melhor aproveitamento da biblioteca pública municipal;

XIII – Executar tarefas afins, determinadas pelo chefe do Executivo Municipal;

XIV – Acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgão e entidades federais e estaduais;

XV – Propor e coordenar a execução da política educacional do Município;

XVI – Manter atualizados os dados necessários ao gerenciamento da rede municipal de ensino, no que se refere ao corpo discente, ao corpo docente, aos prédios e seus equipamentos, e os outros
oferecidos;

XVII – Realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedente a sua chamada para matrícula;

XVIII – Elaborar e executar planos, programas e projetos educacionais no âmbito municipal, obedecendo às diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Governo local e mantendo consonância com as
linhas de política educacional definidas nos níveis Estadual e Federal;

XIX – Definir padrão de funcionamento para rede municipal de ensino;

XX – Elaborar a política educacional do Município com a participação do Conselho Municipal de Educação;

XXI – buscar a cooperação técnica e procurar captar recursos financeiros junto ao Estado e a união, bom como junto a própria unidade e a organizações não governamentais para o necessário nos
prédios escolares.

SEÇÃO XII

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 23 - Compete a Secretaria Municipal de Saúde:

I – Promover o levantamento dos problemas de saúde da população do município, afim de identificar as causas e combater as doenças com eficácia;

II – Coordenar o levantamento de indicadores epidemiológicos que contribuam para a escolha operacional e para organização da política de saúde pública do município;

III – Coordenar ações administrativas que visem uma melhor operacionalização da saúde no município;

IV – Coordenar e fiscalizar o Fundo Municipal de Saúde;

V – Manter estreita coordenação com os órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando ao atendimento dos serviços médicos e da defesa sanitária do município;

VI – Contribuir para a formulação do Plano Anual de Ação de Governo Municipal, propondo programas setoriais de sua competência;

VII – Elaborar programas e projetos relaivo a:

Prestação de serviço médico e odontológico ambulatorial à população, primordialmente de baixa renda;1.
Prestação de serviço médico e odontológico à população da rede municipal de ensino;2.
Atividades de controle das zoonoses que implique risco para saúde da população;3.
Organização e implementação de campanhas de saúde pública no âmbito do município;4.

VIII – Elaborar e implantar programas de fiscalização do cumprimento da legislação sanitária, em cooperação ou coordenação com outras entidades da administração pública federal, estadual e
municipal;

IX – Acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgão e entidades federais e estaduais;

X – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

XI – Promover as atividades de assistência médico-social aos servidores municipais;

XII – Proceder à fiscalização sanitária, no âmbito da legislação municipal;
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XIII – Articular-se com outros órgãos, instituições públicas e privadas no atendimento de situações de interesses comum e naquele que, por seu interesse extraordinário ou emergência, exijam soma de
esforços;

XIV – Propor e coordenar a execução da política de saúde do Município;

XV – Buscar a identificação dos principais problemas de saúde existentes na comunidade, ouvindo as instituições ou grupos que a representem a adotar ações políticas voltadas para sua superação;

XVI – Enviar a Secretaria Municipal de Planejamento dados e informações no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;

XVII – Propor, junto à população local, campanhas preventivas de educação sanitárias.

SEÇÃO XIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 24 - Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social:

I – Elaborar programas e projetos de desenvolvimento social com a colaboração sempre que conveniente de órgãos e entidades da administração pública e da iniciativa privada;

II – Promover o levantamento de dados referentes às ruas, bairros, vilas e demais áreas periféricas de ocupação não controladas em articulação com entidades federais, estaduais e municipais
envolvidas nesta atividade;

III – Promover a remoção de moradores em áreas definidas pela Secretaria e a respectiva fixação em local adequado;

IV – Elaborar e implantar programas e projetos de assistência e formação social, acompanhando sua execução em coordenação com as demais Secretárias;

V – Acompanhar a execução de programas de promoção social em que a Secretaria participe em convênio com órgãos e entidades, públicas e privadas;

VI – Amparar diretamente, quando necessário, por solicitação a órgão e entidades relacionadas com a situação, o menor e idoso desassistido;

VII – Estimular a participação dos moradores, bem como das unidades de representação, nas discussões dos problemas vividos, buscando o esclarecimento de alternativas de ações viáveis;

VIII – Estudar e propor soluções assistenciais, em situações de emergências e de calamidade públicas;

IX – Promover o levantamento da força de trabalho do município, incrementando e orientando o seu aproveitamento;

X – Pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais do Município, relativas a subvenções ou auxílios, controlando e fiscalizando sua aplicação, quando concedidos;

XI – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

XII - Acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e estaduais;

XIII – Atuar nos períodos críticos emergenciais e de calamidade pública;

XIV – Estabelecer o planejamento e a execução da política habitacional do Município, especialmente a destinada a atender as camadas populares de baixa renda;

XV – Buscar a identificação dos principais problemas existentes na comunidade, ouvindo as instituições ou grupos que a representem e adotar ações políticas voltadas para sua superação;

XVI – Elaborar com base em dados coletados pela própria Secretaria o atendimento às comunidades e a polução de programas de desenvolvimento social e econômico.

SEÇÃO XIV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 25 - Compete a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:

I – Coordenar as atividades concernentes à construção e conservação de obras públicas municipais e instalações para a prestação de serviços de natureza urbana e rural de interesse local;

II – Coordenar as atividades relativas à elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos;

III – Promover a construção, pavimentação e conservação de estradas municipais e vias urbanas;

IV – Promover e coordenar a elaboração de projetos viários de interesse do município;

V – Coordenar e responsabilizar-se pela administração das obras e /ou serviços de execução direta o município;

VI – desenvolver juntamente com o planejamento o cronograma físico – financeiro da obra;

VII – coordenar a elaboração da legislação urbanística do município em articulação com planejamento;

VIII – Promover a fiscalização e o cumprimento da legislação urbanística do município;

IX - Promover a fiscalização e o cumprimento das normas técnicas urbanísticas do município;

X – Planejar, desenvolver e executar, direta ou indiretamente, os serviços de limpeza urbana;

XI – Regulamentar e fiscalizar a instalação e o funcionamento de quaisquer equipamentos ou sistemas, públicos ou particulares, relativos ao lixo;

XII – Coordenar, supervisionar e promover a execução da coleta regular, extraordinária e o transporte do lixo, desde os pontos de produção até os locais de destino final;

XIII – Coordenar, controlar e executar a limpeza, roçada, capina e varrição de vias e logradouros públicos nos perímetros urbanos;

XIV – Coordenar, controlar e executar a destinação sanitária do lixo;

XV – Gerenciar a operação de beneficiamento do lixo;

XVI – Supervisionar e controlar a operação de instalação de destinação final do lixo e o desenvolvimento de aterros sanitários;

XVII – Promover a limpeza das margens dos córregos do Município;

XVIII – Acompanhar assuntos de interesse do município relativos a progrmas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e estaduais;

XIX – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

XX – Coordenar o licenciamento dos projetos de urbanização de obras e os reparos em vias urbanas executadas por entidades públicas ou particulares;

XXI – Orientar o licenciamento e a fiscalização das edificações e construções, do parcelamento, zoneamento e uso do solo;

XXII – Elaborar as normas técnicas a que devem subordinar-se a execução ou fiscalização das obras e serviços da competência da Secretaria;

XXIII – Examinar os relatórios de execução e fazer recomendações ou determinar providências cabíveis;

XXIV – Conceder licenças para demolição de prédios, pequenas reformas, construção de passeios e instalação de tapumes;

XXV – Acompanhar os projetos de construção e conservação de estradas municipais;

XXVI – Controlar os padrões de qualidade e eficiência a serem desenvolvidos pelos Serviços Públicos;

XVII – Promover estudos visando a racionalização dos Serviços Públicos prestados por terceiros, principalmente do lixo coletado;

XXVIII – Propor medidas para utilização racional dos Cemitérios Públicos;

XXIX – Promover a execução e o controle da coleta, do transporte e destino final do lixo;

SEÇÃO XV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
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Art. 26 - Compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca:

I – Estabelecer e coordenar as políticas, projetos e programas de atuação do Município nos setores de agropecuária, pesca e hortifrutigranjeiro;

II – Coordenar e controlar a execução de convênios firmados com órgãos federais e estaduais nas áreas de sua competência;

III – Desenvolver trabalhos visando a melhoria de atividades agrícolas;

IV – Promover atividades de extensão e fomento dentro dos setores de agropecuária, pesca e hortifrutigranjeiro;

V – Promover assistência educacional sobre o reflorestamento, pesca, agricultura e pecuária;

VI – Desenvolver trabalhos de orientação e assistência técnica aos produtores rurais do município;

VII – Desenvolver políticas de cooperativismo e associativismo rurais e a organização de micro empresas;

VIII – Promover a construção, pavimentação e conservação de estradas municipais;

IX – Implementar ações de apoio à agricultura familiar e desenvolvimento da economia solidária;

X – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

XI – Acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas de sua área, junto a órgãos e entidades federais e estaduais;

XII – Planejar e implantar a política de desenvolvimento agrícola compatível com a política agrária e com preservação do meio ambiente e conservação do solo;

XIII – Estimular os sistemas de produção integrada de piscicultura, pecuária, procurando garantir o escoamento da produção;

XIV – Propor política de incentivo à pesca e ao pequeno produtor rural;

XV – Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência.

SEÇÃO XV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 27 - Compete à Secretaria Municipal de Turismo:

I – Coordenar a formulação da política do desenvolvimento sócio econômico do município, compatibilizando-a com as diretrizes do governo local;

II – Estabelecer intercâmbio permanente de informações entre os órgãos e entidades da administração pública municipal, a fim de orientar os processos de decisão e coordenação das atividades
governamentais;

III – Detectar, listar e mapear necessidades e oportunidades, em articulação com órgãos da administração pública municipal, a fim de promover meios necessários à consecução de planos, programas e
projetos de interesse do município;

IV- Fomentar o desenvolvimento do turismo em nossa região, incentivando e realizando eventos;

V – Investir e estruturar os atrativos turísticos da região em parceria com entidades privadas, universidades e associações;

VI – Elaborar Plano Estratégico de Médio Prazo, com objetivo de promover o Desenvolvimento do Turismo no Município;

VII – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

VIII – Acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas e projetos de sua área, junto a órgãos federais e estaduais;

IX – Propiciar a criação ou ampliação das instalações existentes, além do aproveitamento dos espaços alternativos, visando a melhor utilização dos ambientes na realização dos diferentes eventos
turísticos;

X – participar junto aos demais órgãos turísticos federais, estaduais e municipais, as ações visando o desenvolvimento do turismo;

XI – Estudar de forma sistemática e permanente o desenvolvimento do turismo municipal;

XII – Elaborar material de divulgação do Município em parceira com outros órgãos da administração;

XIII – Opinar sobre anteprojetos e projetos de lei que se relacionem com o Turismo, Esporte e Lazer;

XIV – Articular com as Associações dos barraqueiros, quiosqueiros e o comércio ambulante para melhoria do visual dos ambientes utilizados;

XV – Participar de eventos para divulgação do Município;

XVI – Promover e coordenar a execução da política desportiva e lazer do município, buscando estimular as situações propiciadoras do crescimento e participação;

XVII – Divulgar os eventos esportivos, solicitando a participação da Assessoria Municipal de Comunicação Social;

XVII – Divulgar os eventos esportivos, solicitando a participação da Assessoria Municipal de Comunicação Social;

XVIII – Coordenar a utilização das áreas para fins de recreação e lazer, priorizando aqueles programas direcionados às pessoas carentes e às portadoras de deficiência;

XIX – Promover e coordenar a execução da política desportiva e lazer do Município, buscando estimular as situações propiciadoras do crescimento e participação da comunidade.

SEÇÃO XV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 28 - Compete à Secretaria Municipal de Transportes:

I – Inspecionar periodicamente o controle de veículos e a quilometragem percorrida, correlacionando-a com os gastos de óleo, combustível e lubrificante;

II – Controlar a escala de veículos a serviço dos diversos órgãos da Administração Municipal;

III – Zelar pela regularidade da situação dos motoristas da Administração Municipal, em face da legislação de trânsito;

IV – Providenciar o emplacamento dos veículos pertencentes ao Município;

V – Apurar a responsabilidade pelos acidentes com veículos da Administração Municipal e adotar as providências de ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo Município;

VI – Fazer inspecionar, periodicamente, os veículos da Administração Municipal e providenciar os reparos que se fizerem necessários;

VII – Cadastrara os veículos e fiscalizar se os mesmos estão devidamente documentados e ordem de segurança para funcionamento;

VIII - Fazer levantamento de peças que destinam aos veículos da municipalidade;

IX – Fazer levantamento dos veículos abastecidos e encaminhá-los ao secretário de Administração;

X – Promover o controle dos diversos veículos pertencentes à Municipalidade;

XI – Centralizar e supervisionar as atividades relativas a movimentação e controle de veículos, bem como manter a frota de veículos e equipamentos de uso geral da Administração em bom estado de
conservação.

SEÇÃO XVIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 29 - Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I – Acompanhar os assuntos de interesse concernentes a programas e projetos relativos á conservação ambiental, junto à órgãos e entidades públicas e privadas;
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II – Coordenar a elaboração e o cumprimento de normas técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

III - Coordenar a produção de sementes e mudas destinadas a programas, projetos e atividades de arborização e ornamentação de logradouros urbanos;

IV – Coordenar e controlar os serviços de distribuição de água investigando os vazamentos e mantendo os serviços de reparos e desobstruções das redes;

V – Fiscalizar os serviços de operação do sistema de esgoto sanitário;

VI – Estabelecer diretrizes para a política de meio ambiente no município, com como a fiscalização, acompanhamento de sua operação e gerenciamento;

VII – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo;

VIII – Executar a programação municipal voltada para a preservação do meio ambiente em integração com os demais setores governamentais;

IX – Fiscalizar as áreas verdes do Município, ficando responsável pela sua manutenção e conservação;

X – propor a criação de conselhos para definir o Patrimônio Ambiental do Município;

XI – Possibilitar a participação do conselho em operações de fiscalização ambiental e nas reuniões destinadas à elaboração dos orçamentos – programas das Secretarias;

XII – Assegurar que o Plano Diretor do Município definirá os limites de abastecimento de água e esgoto;

XIII – Propor a elaboração de Lei no sentido de obrigar a fiscalização nas redes de manilhas de rua, a fim de evitar que as águas reservadas das residências sejam jogadas nas redes pluviais;

XIV – Promover Fórum Municipal de Meio Ambiente;

XV – Criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder Público Municipal, a fim de levar Educação Ambiental para todas as comunidades;

XVI – Garantir à aplicação da Lei de Crime Ambiental no artigo que diz respeito ao uso de Agrotóxicos e matérias pesados.

SEÇÃO XIX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Art. 30 - Compete a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

I – Formular e implementar a política de fomento ao esporte e lazer do município;

II – Estimular e orientar a pratica esportiva e o lazer do município;

III – A promoção e a estruturação do esporte municipal;

IV – Efetivar o planejamento global das atividades anuais e plurianuais ligadas ao esporte e o lazer;

V – O incentivo a criação, preservação e ampliação de entidades esportivas;

VI – O planejamento, formulação e execução da política esportiva do município, em todas as moralidades;

VII – A promoção do lazer em toda a sociedade, e de modo peculiar nos bairros e distritos do município;

VIII – Desenvolver programas específicos por especialidades;

IX – Desenvolver projetos com as demais secretarias em especial com as de planejamento, tributação e finanças e educação;

X – A articulação com o governo estadual e federal, bem como outros municípios, no tocante a jogos esportivos;

XI – Promover junto as atividades privadas programas em conjunto;

XII – Fazer do esporte um pressuposto de saúde e vitalidade as diferenças faixas etárias;

XIII – Formular projetos visando captar recursos financeiros, do estado e da união, bem como de organização internacionais.

SEÇÃO XX

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 31 - A Controladoria – Geral do Município terá por finalidade:

I – Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vista a regular e racionalizar a utilização dos bens públicos;

II – Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal estudos e propostas de diretrizes, progrmas e ações que objetivam a racionalização da execução das despesas e o aperfeiçoamento da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial ao âmbito da administração e também que objetiva na implementação da arrecadação das receitas orçadas;

III- Acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como a aplicação sob qualquer forma de recursos públicos;

IV – Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores;

V - Subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programação financeira com informações e avaliações relativas à gestão dos órgãos da Administração Municipal;

VI – Executar os trabalhos de auditoria contábil, administrativa e operacional junto aos órgãos do Poder Executivo;

VII – Verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa a perda, subtração ou
estrago de valores, bens materiais de propriedade ou responsabilidade do Município;

VIII – Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e balanço geral do Município;

IX - Organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos a auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado;

X – Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de Governo e do orçamento do Município;

XI – Manter condições para os Munícipes sejam permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município;

XII – Coordenar e controlar a execução e prestação de contas de convênio firmados com órgãos federais e estaduais e também os firmados com entidades do Município;

XIII – Realizar auditoria nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária e demais sistemas;

XIV – Controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade direta ou indireta da fazenda Município;

XV – Fiscalizar a observância das leis, instruções, regulamentos, resoluções e portarias, cumprindo as normas da Auditoria Externa, determinadas pelo órgão na esfera Estadual, notadamente o
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

XVI - Orientar e expedir atos normativos concernentes ao sistema integrado de fiscalização contábil, financeira, tributária e auditorias, supervisionando tecnicamente;

XVII – Promover apurações de denúncias formais relativas a irregularidade ou ilegalidades praticadas, dando ciência ao Prefeito, ao T.C.E., ao interessado e a sua chefia imediata, sob pena de
responsabilidade solidária;

XVIII – Zelar pelo equilíbrio financeiro do erário público Municipal;

XIX – Analisar contratos, convênios, consórcios e outras formas de parcerias, envolvendo quaisquer órgãos da estrutura básica da Prefeitura emitindo parecer quanto à sua legalidade viabilidade e
conveniência;

XX – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração Municipal,
bom como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

XXI - Cuidar para que sejam fielmente observados a legislação financeira, licitatória, administrativa e tributária, e os pertinentes às obras, serviços, compras e alienações do município;

XXII – Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
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XXIII – Examinar e certificar a legalidade e veracidade dos atos resultantes das arrecadações e realizações das despesas, verificando a fidelidade funcional dos agentes da administração e
responsáveis por bens e valores públicos;

XXIV – Apresentar ao Prefeito, autoridade especial, abrangendo as áreas contábeis, de compras, material, almoxarifado, patrimônio, transporte, serviços gerais, fiscais, legais e tributários, anualmente e
sempre que necessário;

XXV – Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional, desempenhando outras funções, afetas a sua área de competência, que julgar importantes e necessárias;

XXVI – Atuar com ingerência sobre os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações públicas e empresas públicas que venham a ser constituídas, exercendo o
acompanhamento, o controle e a fiscalização, no âmbito de sua competência.

Parágrafo único – A Controladoria Geral fica subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e funciona sob a direção do Controlador Geral, que poderá contar com equipe técnica e
administrativa para a execução dos serviços de controle interno.

CAPÍTULO IV

DA IMPLANTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 32 - A estrutura administrativa e os procedimentos organizacionais previstos na presente lei estarão em funcionamento à medida que os órgãos que compõem forem sendo implantados, segundo as
consequências da Administração Municipal e as disponibilidades de recursos orçamentários;

Parágrafo único - A implantação dos órgãos far-se-á através das seguintes medidas:

I – Provimento das respectivas chefias;

II – Instrução das Chefias com relação às competências que lhe são definidas;

III – Dotação dos órgãos dos elementos materiais e humanos indispensáveis ao seu funcionamento.

CAPÍTULO V

DO MANUAL DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 33 - O Manual de Organização Administrativa do Município de Canguaretama será implantado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias após a
publicação desta Lei.

Art. 34 - Fica a cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal determinar a estrutura do Manual de Organização Administrativa.

CAPÍTULO VI

DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CHEFIA

Art. 35 - ficam criados os cargos de direção, assessoramento e apoio administrativo de provimento em comissão, de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Anexo I
desta lei.

CAPÍTULO VII

Art. 36 - Ficam criados os cargos de agentes administrativos de provimento através de concurso público, de acordo com o anexo II desta lei.

CAPÍTULO VIII

Art. 37 - Articulam-se funcionalmente com as Secretarias Municipais os respectivos conselhos municipais, órgãos colegiados compostos pelos membros do poder constituído e das sociedades civil.

Art. 38 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder no orçamento da Administração Pública Municipal os ajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta Lei.

Art. 39 - Fica o Chefe do Executivo autorizado a propiciar treinamento dos servidores municipais, fazendo-o na medida das disponibilidades financeiras e das conveniências dos serviços da
municipalidade.

Art. 40 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta do Orçamento Municipal.

Art. 41 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2007.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, aos 31 de Outubro de 2006.

EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ANEXO I

Art. 35

FDA-I QUANTIDADE REMUNERAÇÃO

Secretários 11 R$ 2.000,00

FDA-II QUANTIDADE REMUNERAÇÃO

Assessores 05 R$ 800,00

FDA-III QUANTIDADE REMUNERAÇÃO

Controlador 01 R$ 350,00

ANEXO II

Art. 36

CARGO QUANTIDADE REMUNIRAÇÃO

Auxiliar Administrativo 10 R$ 350,00
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