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Município de Piúma
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 1426, DE 19 DE MARÇO DE 2009

Dispõe sobre a estrutura administrativa da
Prefeitura do Município de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em
seu nome, sanciona a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 1º A estrutura administrativa básica da Prefeitura do Município de Piúma é
constituída da seguinte forma:
I - órgãos de participação e representação, os Conselhos Municipais;
II - órgão de assessoria, o Gabinete do Prefeito;
III - órgãos da administração direta:
a) Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão;
b) Secretaria Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária;
c) Secretaria Municipal de Saúde;
d) Secretaria Municipal de Educação;
e) Secretaria Municipal de Serviços;
f) Secretaria Municipal de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especiais.
Art. 2º Todos os órgãos que compõem a estrutura administrativa municipal são
vinculados diretamente ao Prefeito.
Art. 3º O Prefeito pode instituir programas especiais de trabalho, com objetivos
específicos que não estejam na área de competência das Secretarias Municipais e demais órgãos da
administração.
CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art. 4º O Prefeito deve conduzir o processo de planejamento e induzir o comportamento
administrativo para a consecução dos objetivos abaixo, desde que não colidam com a orientação ditada
pelas Constituições Federal e Estadual e pela Lei Orgânica do Município:
I - coordenar e integrar a ação local com a do Estado e a da União;
II - coordenar e integrar o planejamento em nível municipal, compatibilizando metas,
objetivos, planos e programas setoriais e globais de trabalho, bem como orçamentos anuais e planos
plurianuais;

III - acompanhar e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos servidores públicos.
Art. 5º Todos os órgãos da administração pública municipal devem ser acionados
permanentemente, no sentido de:
I - conhecer os problemas e as demandas da população;
II - estudar e propor alternativas de solução social e economicamente compatível com a
realidade local;
III - definir e operacionalizar os objetivos de ação governamental;
IV - acompanhar a execução de programas, projetos e atividades que lhe são afetas;
V - avaliar periodicamente os resultados de suas ações;
VI - atualizar objetivos, programas e projetos.
Art. 6º Os objetivos da ação da administração pública municipal serão formados e
integrados principalmente através dos seguintes instrumentos:
I - Plano de Desenvolvimento;
II - Plano Plurianual;
III - Diretrizes Orçamentárias;
IV - Orçamento Anual.
§ 1º O Plano de Desenvolvimento define políticas, prioridades e metas para o
desenvolvimento físico-territorial, econômico, institucional e social do Município, e normas básicas de
controle e fiscalização urbanística.
§ 2º O Plano Plurianual abrange das despesas que são realizadas em mais de um
exercício pela administração, é aprovado por lei e abrange um triênio, obedecidos os critérios da
legislação federal pertinente.
§ 3º As Diretrizes Orçamentárias são aprovadas por lei e compreendem as metas e as
prioridades da administração, incluindo despesas de capital de exercício subsequente, orienta a
elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações da legislação tributária e estabelece a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
§ 4º O Orçamento Anual é aprovado por lei, e inclui todas as receitas e as despesas
relativas aos poderes, órgãos e fundos da administração.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS
Art. 7º As atividades e os serviços a cargo da administração pública municipal são
organizados e desenvolvidos, sempre que possível, sob a forma de sistema integrado, com orientação e
controle político-normativo central.
Art. 8º Todos os órgãos da administração direta, que exerçam atividades ou prestam
serviços relacionados com os sistemas compatíveis com as atividades-meios da Prefeitura, integram o
sistema indicado neste Capítulo.
Art. 8º O sistema integrado de que trata este Capítulo disporá de um órgão central e
poderá contar, seguindo sua natureza, com os órgãos ou agentes setoriais.
§ 1º Compete ao órgão central formular diretrizes, normas e padrões técnicos para o
funcionamento de atividades ou serviços compreendidos no sistema central, independentemente de sua
subordinação hierárquica.
§ 2º Compete aos órgãos ou aos agentes setoriais executar, no âmbito da administração
direta, atividades ou serviços compreendidos no sistema, segundo diretrizes, normas e padrões técnicos
baixados pelo órgão central, independentemente de sua subordinação hierárquica.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Art. 10. O Sistema Municipal de Administração Geral tem por objetivo baixar normas e
procedimentos padronizados para todas as atividades de administração geral, realizadas no âmbito da
administração direta, bem como orientar, coordenar e controlar seu cumprimento, sendo coordenado
pelo Prefeito em conjunto com as Secretarias Municipais.
Art. 11. Integram o Sistema Municipal de Administração Geral:
I - órgãos centrais:
a) no que se refere a licitação, a Comissão Permanente de Licitação;
b) no que se refere à prevenção de acidentes, a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes;
c) no que se refere à apuração de irregularidades administrativas, a Comissão
Permanente de Inquérito Administrativo;
d) no que se refere às demais atividades da administração geral, a Secretaria Municipal
de Administração e Atendimento ao Cidadão;
e) no que se refere ao desenvolvimento, acompanhamento e fiscalização dos serviços
desenvolvidos pelas Secretarias Municipais, os seus respectivos Conselhos Municipais.
II - órgãos ou agentes setoriais: Seção de Apoio Administrativo, integrada na estrutura
de cada Secretaria Municipal ou órgão equivalente da administração direta.
Art. 12. A Comissão Permanente de Licitação é o órgão encarregado de realizar as
licitações dentro das normas estabelecidas na legislação específica.
Parágrafo único. A composição da Comissão será baixada por decreto do Prefeito.
Art. 13. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é o órgão encarregado de
avaliar as condições de risco de acidentes, nos ambientes de trabalho da Prefeitura, bem como
desenvolver as seguintes atividades:
I - propor, em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde, medidas capazes de
reduzir ou eliminar os riscos existentes;
II - discutir os acidentes ocorridos, determinando suas causas;
III - encaminhar o resultado da discussão ao Secretário Municipal de Administração e
Atendimento ao Cidadão;
IV - orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes.
Parágrafo único. A Comissão será composta por representantes da administração e dos
servidores municipais, em número e na forma estabelecida em regulamentação específica, mediante
ato do Prefeito.
Art. 14. A Comissão Permanente de Inquérito Administrativo é o órgão encarregado de
apurar irregularidades praticadas pelos servidores, e sua composição será baixada por ato do Prefeito.
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir gratificação por produtividade,
devida por reuniões e audiências realizadas pelas Comissões previstas no inciso I do artigo 11, da
presente lei.
§ 1º A gratificação será paga mensalmente, não podendo exceder o valor de R$ 1.000,00
(mil reais), nem ser inferior ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bastando a realização
de pelo menos uma reunião ou audiência no mês.
§ 2º O Presidente da Comissão receberá o dobro do que tiver direito a receber os
demais membros.
§ 3º Os valores da gratificação serão reajustados pela UFMP (unidade fiscal do
Município de Piúma), no mês de janeiro de cada ano.
§ 4º Somente terão direito à gratificação por produtividade os servidores de provimento
efetivo.
CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Art. 16. Os Conselhos Municipais têm por finalidade o apoio à administração municipal,
compreendendo o aconselhamento e a deliberação no que for de sua competência.
§ 1º Os Conselhos serão criados por lei específica.
§ 2º Integram cada Secretaria Municipal os Conselhos Municipais cujas áreas sejam
correspondentes à ação da mesma.
§ 3º É de responsabilidade de cada Secretaria Municipal o incentivo à criação e o apoio
à manutenção de cada Conselho Municipal.
§ 4º Os Conselhos Municipais exigidos pela organização do governo ou pela demanda
popular, que não se enquadrem nas áreas de ação das Secretarias Municipais, são de responsabilidade
do Gabinete do Prefeito.
CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO
Art. 17. O Gabinete do Prefeito é o órgão que tem por competência:
I - coordenar a representação política e social do Prefeito;
II - assistir ao Prefeito em suas relações com outras instituições públicas e privadas;
III - organizar a agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito;
IV - assistir ao Prefeito em suas relações com os Poderes Executivo e Legislativo do
Estado;
V - acompanhar a tramitação dos projetos de leis do Poder Executivo junto ao Poder
Legislativo do Município;
VI - coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes,
planos, programas e outros assuntos de interesse da administração;
VII - organizar e coordenar os serviços de cerimonial;
VIII - coordenar e supervisionar as ações concernentes à defesa civil do Município;
IX - desenvolver as atividades relativas ao alistamento militar no âmbito do Município;
X - publicar oficialmente os atos aprovados pelo Prefeito;
XI - promover a coordenação de relações públicas, exercendo as seguintes atividades:
a) divulgar os feitos da administração pública municipal através da imprensa em geral;
b) disciplinar, agendar e orientar as participações do Prefeito ou outros servidores da
administração em entrevistas, enquetes ou debates, que objetivarem os interesses do Município;
c) selecionar, catalogar e interpretar as matérias jornalísticas de interesse da
administração;
d) redigir os boletins informativos da administração;
e) orientar e supervisionar toda a publicidade institucional do Município, servindo de
elo de ligação entre a administração e as agências de publicidade;
XII - através da Procuradoria Municipal:
a) assessorar juridicamente o Prefeito, os Secretários Municipais e demais assessores,
orientando-os na interpretação das normas jurídicas em geral;
b) defender os interesses do Município, em juízo ou fora dele;
c) proceder à redação dos decretos e dos projetos de leis a serem encaminhados ao
Poder Legislativo, assim como a redação dos vetos a projetos por esse aprovados;
d) cobrar, amigável ou judicialmente, os créditos tributários inscritos em dívida ativa;
e) emitir pareceres técnicos em todos os processos administrativos internos, nos quais
sejam discutidas matérias relativas à interpretação da legislação municipal ou de qualquer outra norma
jurídica;
f) prestar assistência jurídica gratuita ao munícipe carente, em suprimento à assistência
prestada pela Defensoria Pública Estadual, em cooperação com a Secretaria Municipal de Serviços;
g) acompanhar o Prefeito, quando por ele solicitado, em reuniões e audiências em que
seja necessária a participação de um profissional do Direito;
h) coordenar e supervisionar as ações concernentes ao Programa de Proteção ao
Consumidor;

XIII - através da Controladoria:
a) acompanhar e zelar pelo acompanhamento de todos os processos em tramitação na
administração, saneando-os e buscando saneá-los, impedindo a sua tramitação com possíveis vícios, de
forma a proporcionar a perfeita realização processual no âmbito da administração;
b) exercer as atividades de conferência ou auditoria interna em todos os processos
relativos à expedição de ordens de pagamento, para conferir sua regularidade e permitir a sua
liquidação;
c) acompanhar à realização de todas as licitações, analisando os seus respectivos
processos, visando o cumprimento da legislação pertinente e emitir pareceres quanto às
desclassificações de licitantes, homologação dos resultados e julgamento dos recursos e reclamações.
Parágrafo único. O Gabinete do Prefeito compreende as seguintes áreas de atuação:
I - Secretaria de Gabinete;
II - Procuradoria Municipal;
III - Controladoria;
IV - Marketing, Comunicações, Relações Públicas e Cerimonial;
V - Coordenadoria dos Trabalhos do Gabinete;
VI - Seção de Conservação do Gabinete;
VII - Setor de Recepção;
VIII - Serviço de Secretaria Executiva do Gabinete;
IX - Divisão de Secretaria, Arquivo e Documentação;
X – Seção de Apoio Técnico Especial da Procuradoria.
CAPÍTULO VII
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Da Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão
Art. 19. A Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão é o órgão
que tem por competência:
I - programar, executar, supervisionar e controlar as atividades de administração geral;
II - conceber e gerir o Sistema Municipal de Administração Geral;
III - propor políticas sobre a administração de pessoal;
IV - exercer funções normativas e de controle da atuação da administração, no
ordenamento de recursos humanos;
V - recrutar, selecionar, registrar e controlar o pessoal, bem como controlar a folha de
pagamento e demais atividades relativas ao quadro de pessoal da Prefeitura;
VI - organizar programas e atividades de capacitação e desenvolvimento dos recursos
humanos da Prefeitura;
VII - administrar planos de classificação de cargos e vencimentos;
VIII - promover, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, inspeção de
saúde dos servidores para efeitos de administração, licenças, aposentadorias e outros fins legais;
IX - divulgar técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no ambiente da
Prefeitura, de modo a reduzir ou eliminar os riscos existentes;
X - elaborar normas referentes à administração e conservação de material e do
patrimônio, mobiliário e imobiliário;
XI – exercer as atividades referentes á padronização, aquisição, guarda e distribuição de
material;
XII - administrar o Almoxarifado Central da Prefeitura;
XIII - realizar as licitações destinadas à aquisição de materiais, à contratação de obras e
serviços e à alienação de bens móveis e imóveis, pertinentes às atividades da Prefeitura;
XIV - manter atualizado o cadastro de fornecedores do Município e providenciar as
compras de bens e materiais necessários ao funcionamento dos demais órgãos da administração;
XV – efetuar o tombamento, o registro, o inventário, a proteção e a conservação dos

bens móveis da Prefeitura;
XVI - coordenar os serviços de portaria e zeladoria geral;
XVII - acompanhar e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos.
XVIII - elaborar normas e promover as atividades relativas a recebimento, distribuição,
controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e dos documentos em geral que
tramitam na Prefeitura;
XIX - assessorar aos órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos, referentes a
pessoal, material, arquivos e patrimônio;
XX - promover a redação, registro e expedição dos atos do Prefeito.
XXI - preparar e encaminhar o expediente a ser despachado pelo Prefeito;
XXII - definir e operacionalizar objetivos de ação governamental;
XXIII - zelar pelo bom atendimento ao cidadão;
XXIV - organizar e administrar o controle dos transportes e do tráfego;
XXV - guardar, distribuir, utilizar e manter os veículos e máquinas de propriedade da
Prefeitura, em conjunto com as Secretarias para as quais os veículos prestam serviço;
XXVI - proceder à fiscalização, reparos e recuperação dos veículos e máquinas
municipais, em oficina própria ou especializadas;
XXVII - fiscalizar, regulamentar e controlar o serviço público de transporte de
passageiros, além de outros serviços concedidos e permitidos;
XXVIII - implantar e manter a sinalização de trânsito;
XXIX - exercer atividades de levantamento de estatística e a realização de estudos para
melhoria do trânsito urbano;
XXX - executar ações de apoio à segurança pública.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão
compreende as seguintes áreas de atuação:
I - Coordenadoria de Administração;
II - Divisão de Atendimento ao Cidadão;
III - Seção de Protocolo;
IV - Setor de Atendimento de Serviços;
V - Serviço de Manutenção Predial;
VI - Serviço de Patrimônio e Almoxarifado;
VII - Serviço de Arquivo Público;
VIII - Serviço de Telefonia;
IX - Gerência de Recursos Humanos;
X - Coordenadoria de Pessoal;
XI - Seção de Folha de Pagamento;
XII - Ouvidoria;
XIII - Secretaria Executiva de Transportes e Assuntos de Segurança;
XIV - Seção de Controle do Tráfego;
XV - Divisão de Apoio à Segurança;
XVI - Divisão de Mecânica;
XVII - Coordenadoria Geral de Compras;
XVIII - Coordenadoria de Licitações;
XIX - Seção de Contratos e Ordem de Serviços e Fornecimento;
XX - Serviço de Cotação de Preços.
Seção II
Da Secretaria Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária
Art. 19. A Secretaria Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária é o órgão que tem
por competência:
I - cadastrar, lançar, arrecadar e fiscalizar os tributos e demais receitas municipais;
II - registrar, acompanhar e controlar, contabilmente, a administração orçamentária,
financeira e patrimonial;

III - exercer atividades de inscrição e o controle da dívida ativa do Município;
IV - preparar os balancetes, bem como o balanço geral, e as prestações de contas e
recursos transferidos para o Município por outras esferas de governo;
V - prestar contas relativas à aplicação de recursos provenientes de convênios,
juntamente com a Secretaria respectiva, sob a supervisão da área competente da Secretaria Municipal
de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especias;
VI - receber, pagar, guardar, movimentar e fiscalizar o dinheiro e outros valores;
VII - regulamentar a legislação tributária e do processo fiscal;
VIII - assessorar aos órgãos da Prefeitura em assuntos fiscais, fazendários e financeiros;
IX - executar as funções de licenciamento para localização de atividades comerciais,
industriais e de serviços, de acordo com a legislação;
X - preparar os dados necessários à elaboração de proposta orçamentária e as tarefas de
controle de sua execução;
XI - coletar dados e realizar cálculos, para fixação das taxas, tarifas e preços públicos;
XII - conhecer os problemas e as demandas da população, em relação à sua área de
atuação;
XIII - estudar e propor alternativas de solução social e economicamente compatíveis
com a realidade;
XIV - gerenciar os convênios celebrados pelo Município, acompanhando sua execução,
supervisionando e cooperando na preparação dos processos de prestação de contas pela Secretaria
envolvida no Convênio;
XV - promover a política orçamentária do Município, em conjunto com a área
competente da Secretaria de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especiais, mediante as
seguintes ações:
a) acompanhamento da execução do orçamento municipal, em perfeito entrosamento
com o Gabinete do Prefeito;
b) coordenação de esforços para integrar o planejamento municipal com o estadual e o
federal;
c) elaboração dos anteprojetos de leis das diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e
do plano plurianual;
d) orientação e controle do processo de planejamento em nível municipal;
e) fornecimento de dados e informações para a elaboração da mensagem anual do
Prefeito;
f) implantação de medidas que visem manter atualizadas as plantas cadastrais
necessárias ao planejamento urbano e à formulação das políticas tributárias do Município;
g) orientação aos órgãos da administração quanto às técnicas de planejamento,
orçamento, informática, organização e método, e ao aperfeiçoamento dos sistemas administrativos.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária
compreende as seguintes áreas de atuação:
I - Serviço de Gabinete;
II - Coordenadoria de Finanças;
III - Coordenadoria de Controle Orçamentário;
IV - Gerência de Tributos;
V - Coordenadoria de Arrecadação;
VI - Seção de Atendimento Tributário;
VII - Divisão de Fiscalização;
VIII - Gerência de Contabilidade;
IX - Tesouraria;
X - Seção de Lançamentos Contábeis;
XI - Serviço de Arquivo.
Seção III
Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 20. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão que tem por atribuições:
I - propor e implantar a política educacional do Município, levando em conta os seus
objetivos de desenvolvimento econômico, político e social;
II - elaborar planos, programas e projetos de educação, em articulação com os órgãos
federais e estaduais da área;
III - desenvolver o programa educacional;
IV - promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema
municipal de educação e adequar o ensino à realidade social;
V - administrar os estabelecimentos escolares a cargo do Município;
VI - fixar normas para a organização escolar, didática e disciplinar dos estabelecimentos
de ensino, de acordo com a legislação em vigor;
VII - elaborar e supervisionar currículos dos cursos municipais de ensino, de acordo
com as normas em vigor;
VIII - orientar, técnica e pedagogicamente, aos estabelecimentos de ensino fundamental
e pré-escolar;
IX - organizar os serviços de merenda escolar, de material didático e outros destinados à
assistência ao educando;
X - aperfeiçoar e atualizar professores, supervisores e outros especialistas em educação,
bem como auxiliares de ensino e demais servidores relacionados à área;
XI - estabelecer convênios com os Governos Federal e Estadual para a execução de
programas especiais, em articulação com outros órgãos da administração;
XII - executar o apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Educação;
XIII - desenvolver programas educacionais no sentido de promover a identidade
cultural;
XIV - incentivar e proteger as atividades artísticas escolares;
XV - promover e coordenar campanhas educativas de trânsito, em articulação com os
demais órgãos da Prefeitura;
XVI - elaborar e desenvolver programas esportivos escolares;
XVII - assistir ao Ensino Especial;
XVIII - realizar projetos especiais na área da Educação;
XIX - manter e assistir a Educação Básica do Município.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação compreende as seguintes áreas de
atuação:
I - Divisão de Controle de Documentos e Secretaria de Gabinete;
II - Serviço de Expediente;
III - Gerência Administrativa;
IV - Controle do Transporte da Educação;
V - Setor de Atendimento e Portaria;
VI - Coordenadoria de Recursos Humanos, Arquivo e Documentação Escolar;
VII - Divisão de Arquivo;
VIII - Seção de Documentação do Educando;
IX - Divisão de Apoio às Atividades Extracurriculares, Manutenção Predial e de
Logística da Administração Escolar;
X - Seção de Conservação de Próprio Escolares;
XI - Setor de Conservação de Áreas Esportivas da Educação;
XII - Setor de Limpeza;
XIII - Divisão de Fiscalização de Conservação de Patrimônio e Arquivo Imobiliário;
XIV - Serviço de Compras e Acompanhamento de Contratos da Educação;
XV - Seção de Patrimônio da Educação;
XVI - Serviço de Almoxarifado da Educação;
XVII - Divisão de Inspetoria da Qualidade dos Serviços ao Educando;
XVIII - Serviço de Distribuição de Merenda Escolar;
XIX - Gerência Financeira;

XX - Divisão do Fundo Municipal de Educação;
XXI - Coordenadorias de Turno;
XXII - Coordenadorias de Creche:
XXIII - Coordenadorias Escolares;
XXIV - Gerência Pedagógica;
XXV - Trabalho de Planejamento e Formação;
XXVI - Divisão de Formação;
XXVII - Seção de Ciências das Artes e Arte Popular;
XXVIII - Seção de Ciências Exatas e Naturais;
XXIX - Seção de Comunicação e Línguas;
XXX - Seção de Estudos Sociais e Cidadania;
XXXI - Seção de Educação Física e Estudos Adicionais;
XXXII - Divisão de Arte Final e Apoio Educacional;
XXXIII - Seção de Atendimento ao Ensino Fundamental;
XXXIV - Serviço de Biblioteca;
XXXV - Divisão de Inspetoria;
XXXVI - Diretoria Escolar.
Seção IV
Da Secretaria Municipal de Saúde
Art. 21. A Secretaria de Saúde é o órgão que tem por competência:
I - gerir o Sistema Único de Saúde no âmbito Municipal;
II - administrar, gerir e manter o Hospital Municipal;
III - executar o levantamento dos problemas e a proposição de políticas de saúde, bem
como a elaboração e execução do Plano Municipal de Saúde para o Município, em articulação com o
Conselho Municipal de Saúde;
IV - desenvolver programas e ações de saúde, em coordenação com entidades federais e
estaduais;
V - executar programas de ação preventiva de educação sanitária e de vacinação
permanente, em articulação com os demais órgãos da Prefeitura;
VI - orientar o comportamento de grupos específicos, em face de problemas de saúde,
higiene, educação sanitária e outros;
VII - fiscalizar o cumprimento do Código Sanitário Municipal, referentes ao poder de
polícia aplicada à higiene pública e ao saneamento;
VIII - administrar as Unidades Municipais de Saúde:
IX - executar ações dirigidas ao controle de zoonoses no Município, bem como de
vetores, em colaboração com organismos federais e estaduais;
X - executar a inspeção de saúde dos servidores municipais, para efeito de admissão,
licença, aposentadoria e outros fins;
XI - conhecer os problemas e as demandas da população em relação à saúde.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal e Saúde compreende as seguintes áreas de
atuação:
I - Serviço de Expediente da Secretaria;
II - Coordenadoria Administrativa;
III - Coordenadoria de Licitações;
IV - Divisão de Compras;
V - Seção de Contratos, Ordens de Serviços e Fornecimento;
VI - Serviço de Coleta de Preços;
VII - Divisão de Controle do Transporte da Saúde;
VIII - Coordenadoria Financeira da Saúde;
IX - Divisão do Fundo Municipal de Saúde;
X - Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Saúde;
XI - Divisão de Fiscalização das Ações da Saúde;

XII - Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Saúde;
XIII - Setor de Sistemas de Informações da Saúde;
XIV - Coordenadoria de Vigilância em Saúde;
XV - Setor de Vigilância Epidemiológica;
XVI - Setor de Vigilância Ambiental;
XVII - Setor de Vigilância Sanitária;
XVIII - Gerência de Atenção Básica;
XIX - Seção de Atendimento Bucal;
XX - Seção de Atendimento Médico;
XXI - Setor da Farmácia Básica;
XXII - Serviço de Atendimento da Saúde na Área Rural;
XXIII - Gerência de Atenção Especializada;
XXIV - Divisão de Controle e Organização do Centro de Especialidades;
XXV - Setor de Atendimento do Centro de Especialidades;
XXVI - Diretoria Clínica do Hospital;
XXVII - Diretoria Hospitalar;
XXVIII - Controle da Produção e Estatística Hospitalar;
XXIX - Divisão Administrativa do Hospital;
XXX - Seção de Enfermaria Hospitalar;
XXXI - Seção de Controle de Farmácia Hospitalar;
XXXII - Seção de Controle de Abastecimento Hospitalar;
XXXIII - Seção de Atendimento Hospitalar;
XXXIV - Setor de Recepção Hospitalar.
Seção V
Da Secretaria Municipal de Serviços
Art. 22. A Secretaria Municipal de Serviços é o órgão que tem por competência:
I - executar atividades concernentes à construção e à conservação de vias, obras públicas
e instalações em geral, para a prestação de serviços públicos à comunidade;
II - elaborar projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos;
III - programar e controlar a execução das obras públicas do Município;
IV - executar trabalhos topográficos para obras e serviços a cargo da Prefeitura;
V - executar as atividades de construção de redes de drenagem, de esgotos e canais;
VI - executar os projetos de conservação e reforma dos bens imóveis do Município;
VII - acompanhar, controlar e fiscalizar as obras públicas realizadas por empreitadas, a
cargo da Secretaria;
VIII - propor, em colaboração com a Secretaria Municipal da Fazenda e de Execução
Orçamentária, projetos referentes a estrutura viária do Município;
IX - executar as atividades relacionadas com a abertura de vias e logradouros públicos;
X - executar o estudo para desapropriação das áreas destinadas à realização de obras
públicas;
XI - fiscalizar as edificações particulares, no sentido de dar cumprimento às normas
estabelecidas no Código de Obras do Município;
XII - exercer as atividades de concessão de alvarás de licença de obras e “habite-se”;
XIII - numerar e emplacar os prédios, públicos e particulares;
XIV - propor políticas de serviços públicos compatíveis com as necessidades da
população, não estabelecidos em outras áreas;
XV - fabricar produtos e equipamentos para atender os serviços públicos;
XVI - elaborar estudos técnicos e projetos, referentes à limpeza e a destinação final do
lixo;
XVII - executar a conservação e a manutenção de parques, hortos, praças e jardins
públicos, além do desenvolvimento de áreas verdes e a arborização de vias e logradouros públicos;
XVIII - implantar e manter a sinalização de praças e logradouros;

XIX - manter os serviços de iluminação de logradouros públicos;
XX - administrar e manter os cemitérios públicos;
XXI - elaborar e executar projetos para parques, praças de esportes e áreas de lazer;
XXII - elaborar, em coordenação com as Secretarias específicas, as normas referentes às
posturas municipais, bem como a fiscalização do cumprimento daquelas não atribuídas a outros
órgãos;
XXIII - adotar políticas que visem o desenvolvimento da agropecuária e do sistema de
abastecimento;
XXIV - organizar e administrar os serviços municipais de mercados, matadouros, feiras
livres e comércio em geral, além de outras formas de distribuição de bens e alimentos;
XXV - executar programas de extensão rural e ordenamento industrial e comercial,
visando a criação ou aprimoramento das áreas preexistentes, em articulação com outros órgãos
municipais e as entidades políticas ou privadas que atuem no setor;
XXVI - incentivar a formação de associações, cooperativas e outras formas de
organização voltadas à melhoria da produção agrícola e de pesca e do comércio, fazendo com que os
consumidores possam usufruir da produção do Município;
XXVII - articular-se com organismos, tanto de âmbito governamental como da
iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos em prol do Município, para
ampliação da cobertura dos serviços de eletrificação rural;
XXVIII - organizar e manter cadastro relativo a imóveis rurais do Município;
XXIX - conhecer os problemas e as demandas da população rural;
XXX - dar assistência ao pescador, visando desenvolver a atividade pesqueira no
Município;
XXXI – incentivar, promover e fiscalizar a instalação de feiras e mercados para vendas
de produtos agrícolas e da pesca do Município;
XXXII - apoiar e incentivar a criação de hortas comunitárias familiares no perímetro
urbano do Município;
XXXIII - realizar, em colaboração com entidades públicas e privadas, programas de
capacitação de mão-de-obra e sua integração ao mercado de trabalho local;
XXXIV - organizar as atividades ocupacionais dos diferentes grupos da comunidade,
visando sua integração à economia local;
XXXV - organizar atividades que visem orientar o comportamento de grupos
específicos, em face de programas de saúde, higiene, educação e outros, em colaboração com as
demais Secretarias;
XXXVI - formular e desenvolver projetos que visem organizar e dar continuidade às
atividades econômicas alternativas, com o objetivo de minorar o problema do desemprego do
Município;
XXXVII - coordenar as ações dos órgãos públicos e das entidades privadas que visem
solucionar os problemas sociais da comunidade urbana e rural;
XXXVIII - estimular o crescimento e a situação da agricultura orgânica no Município.
XXXIX - adotar uma política de controle de poluição e de investimentos na área de
meio ambiente;
XL - combater a poluição:
a) das águas oceânicas e costeiras, decorrente de lançamento maciço de esgotos
domésticos, lixo e resíduos industriais;
b) do solo, seja pelo lançamento de resíduos sólidos de variada procedência, seja pela
ocupação desordenada dos morros e encostas;
XLI - defender os manguezais protegidos por legislação federal, estadual ou municipal;
XLII - proteger o ecossistema, incluindo a preservação e a recuperação de áreas
ecologicamente significativas;
XLIII - estudar e propor alternativas de solução socioeconômica, compatível com a
realidade local;
XLIV - exercer a fiscalização e exigir o cumprimento do Código Municipal de Meio
Ambiente.

XLV - acompanhar a execução de programas, projetos e atividades que lhes são afetos;
XLVI - estudar a proposição e a negociação de convênios com entidades públicas e
privadas, para a implantação de programas e projetos na área de assistência social e comunitária;
XLVII - executar programas municipais decorrentes de convênio com órgãos públicos e
privados, que implementem políticas voltadas para a assistência social e o bem estar da população;
XLVIII - aprestar assistência técnica e material às associações de bairros e outras
formas organizadas da sociedade, que permitam a melhoria das condições de vida dos habitantes do
Município;
XLIX - prestar assistência social às pessoas carentes, em atendimento às suas
necessidades emergenciais e básicas;
L - propor estratégias de ação, em face dos problemas sociais prioritários ao Município,
com a participação da comunidade;
LI - desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
LII - coordenar e supervisionar a realização de mutirões, convocando a cooperação e
participação dos demais órgãos da municipalidade, para a consecução dos objetivos a serem
alcançados;
LII - cadastrar e selecionar os pretendentes à moradia e proceder à sua distribuição,
obedecendo os critérios ditados pela assistência social;
LIII - avaliar, através das diversas associações comunitárias, as suas necessidades e
carências, e propor as medidas necessárias;
LIV - desenvolver trabalhos que visem a proteção e o respeito aos direitos da criança e
do adolescente;
LV - prestar assistência judiciária gratuita à população carente do Município, com o
apoio da Procuradoria Municipal;
LVI - exercer a administração e fiscalização dos serviços funerários no Município;
LVII - prestar apoio técnico aos Conselhos Municipais de Assistência Social e da
Criança e do Adolescente, além do Conselho Tutelar.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Serviços compreende as seguintes áreas de
atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria;
III - Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca, Artesanato do Campo
e Mar;
IV - Seção de Fiscalização Ambiental;
V - Secretaria Executiva de Assistência Social;
VI - Coordenadoria de Assistência Social;
VII - Divisão de Projetos Sociais e Promoção dos Trabalhos do Centro de Referência da
Assistência Social;
VIII - Seção de Apoio às Ações do Conselho Tutelar;
IX - Seção de Assistência ao Carente;
X - Seção de Sistemas e Cadastros;
XI - Coordenadoria de Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar;
XII - Setor de Pesca;
XIII - Setor de Artesanato do Campo e do Mar;
XIV - Seção da Agricultura;
XV - Serviço de Manutenção Urbana;
XVI - Coordenadoria de Serviços Urbanos;
XVII - Serviço de Coleta de Lixo;
XVIII - Divisão de Limpeza, Varrição e Capina de Vias;
XIX - Seção de Varrição;
XX – Serviço de Varrição e Capina;
XXI - Divisão de Manutenção de Vias Pluviais, Bueiros e Esgotamento Sanitário;
XXII - Divisão de Manutenção de Parques, Jardins e Cemitérios;
XXIII - Seção de Parques e Jardins;

XXIV - Serviço de Cemitérios;
XXV - Divisão de Serviços de Manutenção e de Serviços Extraordinários;
XXVI - Coordenadoria de Trabalho e Conservação de Pavimentação e Drenagem;
XXVII - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura;
XXVIII - Setor de Conservação de Edificações Públicas;
XXIX - Seção de Obras e Posturas;
XXX - Setor de Fiscalização de Edificações;
XXXI - Serviço de Fiscalização de Posturas.
Seção VI
Da Secretaria Municipal de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especiais
Art. 23. A Secretaria Municipal de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especiais
é o órgão que tem por competência:
I - organizar e executar planos, programas e eventos que tenham por objetivo o
incentivo ao turismo, à indústria e ao comércio do Município;
II - propor projetos e investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial
turístico do Município, em benefício da economia local;
III - propor e apoiar a organização de feiras, congressos, exposições e eventos que
possam promover a economia e o turismo do Município;
IV - executar convênios celebrados entre o Município e outras entidades públicas e
privadas, visando o desenvolvimento das atividades turísticas;
V - divulgar os eventos turísticos do Município;
VI - organizar e manter o cadastro relativo aos estabelecimentos turísticos do
Município;
VII - adotar a política de desenvolvimento do Parque Industrial e do comércio do
Município;
VIII - incentivar e orientar a criação de novas áreas industriais e comerciais, além do
ordenamento das áreas pré-existentes;
IX - apoiar a manutenção e implemento das atividades do Parque Empresarial de Piúma;
X - manter contatos com setores organizados da indústria, comércio e dos meios
financeiros, colaborando, através de informações e orientação, para adaptações desses setores à
realidade e às necessidades do Município;
XI - analisar e avaliar a economia do Município, com vista a atrair, localizar e manter o
desenvolvimento de iniciativas comerciais e industriais;
XII - promover e divulgar oportunidades oferecidas pelo Estado e pelo Município nos
mercados internos e externos;
XIII - promover, em consonância com os órgãos do Estado, a elaboração de estudos
básicos e projetos sobre a economia do Município;
XIV - promover medidas normativas e executivas de exploração econômica dos
recursos minerais;
XV - executar pesquisas de dados e informações técnicas de natureza conjuntural, de
interesse econômico e social do Município, bem como a sua consolidação e divulgação sistemática;
XVI - implantar a infra-estrutura necessária do turismo;
XVII - desenvolver programas visando a melhor qualificação de mão-de-obra, para o
bom atendimento ao turista, proporcionando-lhe maior conforto e comodidade em sua estada na
cidade;
XVIII - buscar permanentemente parcerias com os grupos organizados da sociedade,
visando o patrocínio de eventos que visem a divulgação dos atrativos turísticos do Município;
XIX - promover e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, e a difusão de
acervo de conhecimento e o controle de orientação dos órgãos e entidades integrantes do sistema
comandado pela pasta;
XX - manter atualizado o cadastramento dos estabelecimentos industriais, comerciais e
financeiros, mantendo sob controle os níveis de emprego e desemprego;

XXI - assessorar a política orçamentária do Município, em trabalho conjunto com a
Secretaria Municipal da Fazenda o Execução Orçamentária;
XXII - organizar e promover festividades e acontecimentos relacionados com o
calendário histórico e a cultura popular;
XXIII - organizar, manter e supervisionar teatros, museus e outros órgãos da Prefeitura
voltados para a difusão cultural;
XXIV - incentivar e proteger as atividades artísticas do Município;
XXV - elaborar e desenvolver programas esportivos junto à população;
XXVI- realizar estudo visando a celebração de convênios com entidades públicas e
privadas, para a implantação de programas de esporte;
XXVII - planejar e executar a política municipal do esporte amador;
XXVIII - promover o apoio e o incentivo à prática de esportes no Município,
especialmente no incremento da iniciação esportiva da criança e do adolescente;
XXIX - promover a captação de recursos para os serviços e obras municipais, nas
esferas públicas estaduais e federais, bem como na iniciativa privada;
XXX - acompanhar e documentar convênios, contratos, serviços específicos e obras da
Prefeitura.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Turismo, Fomento à Economia e Projetos
Especiais compreende as seguintes áreas de atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria;
III - Secretaria Executiva de Desenvolvimento, Gestão e Projetos Especiais;
IV - Controle de Contratos, Convênios e Prestação de Contas;
V - Seção de Arquivo da Economia e Gestão Municipal;
VI - Serviços de Esporte e Lazer;
VII - Setor de Manutenção de Prédios, Campos e Áreas Esportivas e de Lazer;
VIII - Coordenadoria de Turismo e Cultura;
IX - Divisão de Divulgação;
X - Setor de Apoio às Micros e Pequenas Empresas;
XI - Gerência de Captação de Recursos.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. A estrutura administrativa estabelecida na presente lei entrará em
funcionamento gradualmente, segundo as conveniências e necessidades da administração e da
disponibilidade financeira;
Art. 25. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do
Prefeito,
§ 1º Os cargos e seus quantitativos são os constantes do Anexo I desta lei.
§ 2º Os vencimentos dos cargos são os estabelecidos no Anexo II desta lei.
§ 3º O grau de escolaridade mínimo, exigido para o preenchimento dos cargos, é o
previsto no Anexo III desta lei.
Art. 26. O exercício cumulativo de mais de uma função de cargo comissionado será
sempre em regime de interinidade, não dando ao servidor o direito a perceber remuneração extra, ou
pertinente àquela interinidade.
Art. 27. O servidor do quadro efetivo que for nomeado para exercício do cargo de
provimento em comissão poderá optar pela remuneração que lhe for mais favorável.
§ 1º O servidor efetivo nomeado para o exercício de cargo comissionado com os
símbolos CC13 e CC14 poderá optar por sua remuneração do quadro efetivo, acrescida de 50%
(cinquenta por cento) do valor do vencimento do cargo comissionado.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de Diretor Escolar A, B, C, D e E.
Art. 28. O servidor do quadro efetivo do magistério que for nomeado para o exercício
dos cargos de Diretor A, B, C, D e E poderá optar pela remuneração do cargo comissionado, ou ainda:
I - se detentor de dois vínculos, a remuneração dos dois vínculos acrescida de 75 %
(setenta e cinco por cento) do valor do vencimento do cargo comissionado;
II - se detentor de um único vínculo, a remuneração do vínculo acrescida de 95%
(noventa e cinco por cento) do vencimento do cargo comissionado.
Art. 29. Fica assegurado ao profissional do Magistério e a outros profissionais com
vínculo estadual ou federal, atuando no Município e sob a sua autoridade, por força de
municipalização ou disponibilização, o direito:
I - se designado Diretor Escolar, os mesmos direitos a valores e opções decorrentes da
nomeação, que são garantidos aos funcionários efetivos municipais quando nomeados;
II - se nomeado para os demais cargos de provimento em comissão, o direito a perceber
o vencimento correspondente à diferença entre o total da remuneração recebida do órgão pagador pelo
cargo efetivo e o valor previsto como remuneração para o cargo comissionado;
III - se nomeado para os cargos comissionados de símbolos CC11, 13 e 14, o direito de
optar entre o previsto no inciso II anterior e o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da
remuneração prevista para o cargo.
Art. 30. Para o provimento do cargo em comissão de Diretor do Hospital é exigida
habilitação específica de ensino superior, nas áreas da Administração, Enfermagem ou Medicina.
Art. 31. Os cargos de provimento em comissão de Diretor Escolar obedecem a seguinte
classificação:
I - Diretor Escolar A, para as escolas com mais de mil alunos, e com dois ou três turnos
de funcionamento;
II - Diretor Escolar B, para escolas com menos de mil e mais de quatrocentos alunos, e
com três turnos de funcionamento;
III - Diretor Escolar C, para escolas com menos de mil e mais de quatrocentos alunos, e
com dois turnos de funcionamento;
IV - Diretor Escolar D, para escolas com menos de quatrocentos e mais de cem alunos,
e com três turnos de funcionamento;
V - Diretor Escolar E, para escolas com menos de quatrocentos e mais de cem alunos, e
com dois turnos de funcionamento.
Art. 32. Para os órgãos criados na estrutura de que trata esta lei, ou desmembrados de
outros existentes, o Prefeito deverá promover a abertura de dotações orçamentárias próprias,
remanejando os recursos previstos no orçamento vigente.
Art. 33. Os Anexos I, II e IV, da Lei nº 1303, de 4 de outubro de 2007, passam a vigorar
com a redação, respectivamente, dos Anexo IV, V e VI desta lei.
Art. 34. Ficam revogados:
I - a Lei nº 1.116, de 13 de maio de 2005 (cria a Secretaria Municipal de Assistência
Social);
II - a Lei nº 1.172, de 24 de outubro de 2005 (altera a estrutura administrativa da
Secretaria Municipal de Saúde);
III - os artigos 1º, 2º e 4º da Lei nº 1.194, de 30 de dezembro de 2005 (altera a estrutura
administrativa da Prefeitura, criando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia e a Ouvidoria Municipal, e extingue a Agência de Desenvolvimento do Município de
Piúma);
IV - a Lei nº 1.219, de 20 de abril de 2006 (cria Secretaria Municipal e modifica a

estrutura e denominação de outras);
V - a Lei nº 1.237, de 21 de julho de 2006 (autoriza a criação da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer);
VI - o inciso II do artigo 8º, os artigo 9º e 10, além do Anexo III, da Lei nº 1.303/07
(cria funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo);
VII - a Lei nº 1.340, de 20 de dezembro de 2007 (que cria cargo de provimento em
comissão).
Art. 35. O Poder Executivo estabelecerá, por decreto, as atribuições dos cargos de
provimento em comissão criados por esta lei.
Art. 36. Quando o Prefeito nomear servidor do quadro efetivo para função gratificada
prevista na Lei 1.303/07, ficará impedido de proceder à nomeação para um dos cargos de provimento
em comissão criados nesta lei.
Art. 37. Os cargos de provimento em comissão anteriores à data de promulgação desta
lei serão extintos à medida em que forem preenchidos os cargos criados por esta lei.
Art. 38. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
, para a nomeação para o cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar, a 1º de fevereiro de
2009.
Piúma, 19 de março de 2009.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

LEI Nº 1.426, DE 19 DE MARÇO DE 2009
ANEXO 1
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

GABINETE DO PREFEITO
ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

SÍMBOLO
CC3
CC3
CC3
CC6
CC7
CC8
CC8
CC10
CC11
CC11
CC13
CC14

VAGAS
01
01
01
02
01
07
01
01
01
01
01
01

CARGO
Secretário de Gabinete
Procurador Geral
Controlador
Assessor Técnico da Controladoria
Chefe Encarregado de Marketing, Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial
Procurador
Coordenação dos Trabalhos de Gabinete
Chefe da Divisão de Secretaria, Arquivo e Documentação
Chefe da Seção de Conservação do Gabinete
Chefe da Seção de Apoio Técnico Especial da Procuradoria
Chefe do Setor de Recepção
Chefe de Serviço da Secretaria Executiva de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E ATENDIMENTO AO CIDADÃO
ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

SÍMBOLO
CC1
CC4
CC5
CC7
CC8
CC8
CC8
CC8
CC10
CC10
CC10
CC11
CC11
CC11
CC11
CC13
CC14
CC14
CC14
CC14
CC14

VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

CARGO
Secretário Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão
Secretário Executivo de Transportes e Assuntos de Segurança
Gerente de Recursos Humanos
Ouvidor
Coordenador de Administração
Coordenador de Pessoal
Coordenador Geral de Compras
Coordenador de Licitações
Chefe da Divisão de Atendimento ao Cidadão
Chefe da Divisão de Apoio à Segurança
Chefe da Divisão de Mecânica
Chefe da Seção de Protocolo
Chefe da Seção de Folha de Pagamento
Chefe da Seção de Controle de Tráfego
Chefe da Seção de Contratos, Ordens de Serviços e Fornecimento
Chefe do Setor de Atendimento de Serviços
Chefe do Serviço de Manutenção Predial
Chefe do Serviço de Patrimônio e Almoxarifado
Chefe do Serviço de Arquivo Público
Chefe do Serviço de Telefonia
Chefe do Serviço de Cotação de Preços

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

SÍMBOLO
CC1
CC5
CC5
CC8
CC8
CC8
CC9
CC10

VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01

CARGO
Secretário Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária
Gerente de Contabilidade
Gerente de Tributos
Coordenador de Finanças
Coordenador de Controle Orçamentário
Coordenador de Arrecadação
Chefe da Tesouraria
Chefe da Divisão de Fiscalização

IX
X
XI
XII

CC11
CC11
CC14
CC14

01
01
01
01

Chefe da Seção de Atendimento Tributário
Chefe da Seção de Lançamentos Contábeis
Chefe do Serviço de Arquivo
Chefe do Serviço de Gabinete

ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

SÍMBOLO
CC1
CC5
CC5
CC5
CC7
CC8
CC8
CC8
CC9
CC9
CC9

VAGAS
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01

XII

CC10

01

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI

CC10
CC10
CC10
CC10
CC10
CC10
CC10
CC10
CC10
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC12
CC12
CC12
CC13
CC13
CC13
CC14
CC14
CC14
CC14
CC14

01
01
01
01
01
01
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
20
06
02
01
01
01
01
01
01
01
01

ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII

SÍMBOLO
CC1
CC2
CC5
CC5
CC8
CC8
CC8

VAGAS
01
01
01
01
01
01
01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO
Secretário Municipal de Educação
Gerente Financeiro
Gerente Administrativo
Gerente Pedagógico
Chefe Encarregado do Trabalho de Planejamento e Formação
Diretor Escolar A
Diretor Escolar B
Coordenador de Recursos Humanos, Arquivo e Documentação Escolar
Chefe de Controle do Transporte da Educação
Diretor Escolar C
Diretor Escolar D
Chefe da Divisão de Apoio às Atividades Extracurriculares, Manutenção Predial
e de Logística da Administração Escolar
Chefe da Divisão de Arquivo
Chefe da Divisão de Conservação de Patrimônio e Arquivo Imobiliário
Chefe da Divisão de Inspetoria da Qualidade dos Serviços ao Educando
Chefe da Divisão do Fundo Municipal de Educação
Chefe da Divisão de Formação
Chefe da Divisão de Arte Final e Apoio Educacional
Diretor Escolar E
Chefe da Divisão de Inspetoria
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Secretaria de Gabinete
Chefe da Seção de Documentação do Educando
Chefe de Seção de Conservação de Próprio Escolares
Chefe da Seção de Patrimônio da Educação
Chefe da Seção de Ciências das Artes e Arte Popular
Chefe da Seção de Ciências Exatas e Naturais
Chefe da Seção de Comunicação e Línguas
Chefe da Seção de Estudos Sociais e Cidadania
Chefe da Seção de Educação Física e Estudos Adicionais
Chefe da Seção de Atendimento ao Ensino Fundamental
Coordenador de Turno
Coordenador de Creche
Coordenador Escolar
Chefe do Setor de Conservação de Áreas Esportivas da Educação
Chefe do Setor de Limpeza
Chefe do setor de atendimento e portaria
Chefe do Serviço de Biblioteca
Chefe do Serviço de Almoxarifado da Educação
Chefe do Serviço de Distribuição de Merenda Escolar
Chefe do Serviço de Compras e Acompanhamento de Contratos da Educação
Chefe do Serviço de Expediente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO
Secretário Municipal de Saúde
Diretor Clínico do Hospital
Gerente de Atenção Especializada
Gerente de Atenção Básica
Coordenador Financeiro da Saúde
Coordenador Administrativo
Coordenador de Licitações

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXV
XXXV

CC8
CC8
CC8
CC9
CC10
CC10
CC10
CC10
CC10
CC10
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC13
CC13
CC13
CC13
CC13
CC13
CC13
CC13
CC14
CC14
CC14

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Coordenador de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Saúde
Coordenador de Vigilância em Saúde
Diretor Hospitalar
Chefe de Controle da Produção e Estatística Hospitalar
Chefe da Divisão de Controle do Transporte da Saúde
Chefe da Divisão de Compras
Chefe da Divisão do Fundo Municipal de Saúde
Chefe da Divisão de Controle e organização do Centro de Especialidades
Chefe da Divisão de Fiscalização das Ações da Saúde
Chefe da Divisão Administrativa do Hospital
Chefe da Seção de Controle de Abastecimento Hospitalar
Chefe da Seção de Atendimento Hospitalar
Chefe da Seção de Contratos, Ordens de Serviços e Fornecimento
Chefe da Seção de Atendimento Bucal
Chefe da Seção de Atendimento Médico
Chefe da Seção de Enfermaria Hospitalar
Chefe da Seção de Controle de Farmácia Hospitalar
Chefe do Setor de Recepção Hospitalar
Chefe do Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Saúde
Chefe do Setor de Sistemas de Informações da Saúde
Chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica
Chefe do Setor de Vigilância Ambiental
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária
Chefe do Setor de Atendimento do Centro de Especialidades
Chefe do Setor da Farmácia Básica
Chefe do Serviço de Atendimento da Saúde na Área Rural
Chefe do Serviço de Expediente da Secretaria
Chefe do Serviço de Coleta de Preços

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
ORDEM
I

SÍMBOLO
CC1

VAGAS
01

II

CC4

01

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

CC4
CC7
CC8
CC8
CC8
CC8
CC8
CC10

01
01
01
01
01
01
01
01

XI

CC10

01

XII

CC10

01

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII

CC10
CC10
CC10
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC11
CC13
CC13
CC13
CC13

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

CARGO
Secretário Municipal de Serviços
Secretário Executivo de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Artesanato do
Campo e do Mar
Secretário Executivo de Assistência Social
Chefe Encarregada do Serviço de Manutenção Urbana
Coordenador de Assistência Social
Coordenador de Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar
Coordenador de Serviços Urbanos
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Coordenador de Trabalho e Conservação de Pavimentação e Drenagem
Chefe da Divisão de Trabalhos do Gabinete
Chefe da Divisão de Projetos Sociais e Promoção dos Trabalhos do Centro de
Referência da Assistência Social
Chefe de Divisão de Manutenção de Vias Pluviais, Bueiros Esgotamento
Sanitário
Chefe da Divisão de Manutenção de Parques, Jardins e Cemitérios
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e de Serviços Extraordinários
Chefe da Divisão de Limpeza, Varrição e Capina de vias
Chefe da Seção de Varrição
Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental
Chefe da Seção de Assistência ao Carente
Chefe da Seção de Sistemas e Cadastros
Chefe da Seção de Parques e Jardins
Chefe da Seção de Obras e Posturas
Chefe do Seção da Agricultura
Chefe da Seção de Apoio às Ações do Conselho Tutelar
Chefe do Setor de Pesca
Chefe do Setor de Artesanato do Campo e do Mar
Chefe do Setor de Conservação de Edificações Públicas
Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

XXVII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII

CC13
CC14
CC14
CC14
CC14

01
01
05
01
01

Chefe do Setor de Fiscalização de Edificações
Chefe do Serviço de Fiscalização de Posturas
Chefe do Serviço de Varrição e Capina
Chefe do Serviço de Cemitérios
Chefe do Serviço de Coleta de Lixo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FOMENTO À ECONOMIA
E PROJETOS ESPECIAIS
ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

SÍMBOLO
CC1
CC4
CC5
CC7
CC8
CC9
CC10
CC10
CC11
CC13
CC13
CC13

VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

CARGO
Secretário Municipal de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especiais
Secretário Executivo de Desenvolvimento, Gestão e Projetos Especiais
Gerente de Captação de Recursos
Chefe Encarregado dos Serviços de Esporte e Lazer
Coordenador de Turismo e Cultura
Chefe de Controle de Contratos, Convênios e Prestação de Contas
Chefe da Divisão de Trabalhos do Gabinete
Chefe da Divisão de Divulgação
Chefe da Seção de Arquivo da Economia e Gestão Municipal
Chefe do Setor de Manutenção de Prédios, Campos e Áreas Esportivas e de Lazer
Chefe do Setor de Apoio às Micros e Pequenas Empresas
Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

LEI Nº 1.426, DE 19 DE MARÇO DE 2009
ANEXO II
VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SÍMBOLO
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
CC10
CC11
CC12
CC13
CC14

VALOR (R$)
4.000,00
3.900,00
3.000,00
2.700,00
2.000,00
1.900,00
1.800,00
1.500,00
1.300,00
1.000,00
700,00
600,00
500,00
480,00

LEI Nº 1.426, DE 19 DE MARÇO DE 2009
ANEXO III
GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SÍMBOLO
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
Procurador
CC8
Diretor A e B
Coordenador
Chefe de Controle
CC9
Diretor C e D
Chefe de Divisão
CC10
Diretor E
CC11
CC12
CC13
CC14

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Superior
Superior
Superior ou cursando
Superior
Superior
Médio
Superior, com registro na OAB-ES
Superior, na área de Administração ou qualquer do Magistério
Médio
Médio
Superior, na área de Administração ou qualquer do Magistério
Médio
Superior, na área de Administração ou qualquer do Magistério
Fundamental
Superior qualquer ou Médio com habilitação para o Magistério
Fundamental
Fundamental

LEI Nº 1.426, DE 19 DE MARÇO DE 2009
ANEXO IV
FUNÇÕES GRATIFICADAS
(LEI Nº 1.303, DE 4 DE OUTUBRO DE 2007)

DENOMINAÇÃO
Gerente Executivo

REFERÊNCIA
FG-1

VAGAS
03

REMUNERAÇÃO (R$)
2.300,00

LEI Nº 1.426, DE 19 DE MARÇO DE 2009
ANEXO V
FUNÇÕES GRATIFICADAS
(LEI Nº 1.303, DE 4 DE OUTUBRO DE 2007)

DENOMINAÇÃO
Coordenador I
Coordenador II
Coordenador III
Coordenador IV
Coordenador V

REFERÊNCIA
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6

VAGAS
02
02
02
02
02

REMUNERAÇÃO (R$)
1.500,00
1.300,00
1.000,00
800,00
600,00

LEI Nº 1.426, DE 19 DE MARÇO DE 2009
ANEXO VI
FUNÇÕES GRATIFICADAS
(LEI Nº 1.303, DE 4 DE OUTUBRO DE 2007)

DENOMINAÇÃO
Diretor Clínico

REFERÊNCIA
DC-1

VAGAS
01

REMUNERAÇÃO (R$)
3.900,00

Município de Piúma
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 1480, DE 20 DE AGOSTO DE 2009

Altera a Lei nº 1426, de 19 de março de 2009,
que dispõe sobre a estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Piúma e dá outras
providências.
O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em
seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica acrescida a letra "g" no inciso III do art. 1º da Lei nº 1.426, de 19 de março
de 2009, criando a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º Fica acrescida a Seção VIII ao Capítulo VII - Da Competência dos Órgãos da
Administração, a saber:
CAPÍTULO VII
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
..........
Seção VIII
Art. 23-A. A Secretaria Municipal de Assistência Social é o órgão que tem por
competência:
I - dirigir e fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes de convênios destinados à
promoção e assistência social;
II - promover o levantamento da força de trabalho do município, incrementando e
orientando o seu aproveitamento nos serviços e obras municipais, bem como em outras instituições
públicas e particulares;
III - estimular a adoção de medidas que possam ampliar o mercado de trabalho local;
IV - receber necessitados que procurem a Prefeitura em busca de ajuda individual,
orientando-os e dando a solução cabível;
V - conceder auxílio financeiro em caso de pobreza extrema ou outras emergências,
quando assim for devidamente comprovado;
VI - promover a realização de cursos de preparação ou especialização de mão-de-obra
necessária às atividades econômicas do Município;
VII - promover a realização de cursos profissionalizantes e de artesanato, com objetivo
de melhorar a renda das famílias de baixo poder aquisitivo;
VIII - estudar a proposição e a negociação de convênios com entidades públicas e
privadas, para a implantação de programas e projetos na área de assistência social e comunitária;
IX - executar programas municipais decorrentes de convênio com órgãos públicos e
privados, que implementem políticas voltadas para a assistência social e o bem estar da população;

X - prestar assistência técnica e material às associações de bairros e outras formas
organizadas da sociedade, que permitam a melhoria das condições de vida dos habitantes do
Município;
XI - prestar assistência social às pessoas carentes, em atendimento às suas necessidades
emergenciais e básicas;
XII - propor estratégias de ação, em face dos problemas sociais prioritários ao
Município, com a participação da comunidade;
XIII - desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
XIV - coordenar e supervisionar a realização de mutirões, convocando a cooperação e
participação dos demais órgãos da municipalidade, para a consecução dos objetivos a serem
alcançados;
XV - cadastrar e selecionar os pretendentes à moradia e proceder à sua distribuição,
obedecendo os critérios ditados pela assistência social;
XVI - avaliar, através das diversas associações comunitárias, as suas necessidades e
carências, e propor as medidas necessárias;
XVII - desenvolver trabalhos que visem a proteção e o respeito aos direitos da criança e
do adolescente;
XVIII - prestar assistência judiciária gratuita à população carente do Município, com o
apoio da Procuradoria Municipal;
XIX - exercer a administração e fiscalização dos serviços funerários no Município;
XX - prestar apoio técnico aos Conselhos Municipais de Assistência Social e da Criança
e do Adolescente, além do Conselho Tutelar;
XXI - assessorar o Prefeito em matérias de sua competência.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Assistência Social compreende as seguintes
áreas de atuação:
I - Coordenadoria de Assistência Social;
II - Divisão de Projetos Sociais e Promoção dos Trabalhos do Centro de Referência da
Assistência Social;
III - Seção de Apoio às Ações do Conselho Tutelar;
IV - Seção de Assistência ao Carente;
V - Seção de Sistemas e Cadastros;
VI - Setor de Atendimento e Secretaria.
Art. 3º Ficam revogados da Lei nº 1426, de 19 de março de 2009, os incisos XLVI a
LVII do art. 22; os incisos III, V a X e XV do parágrafo único do art. 22.
Art. 4º Ao Anexo I da Lei nº 1426/09, acresce-se o quadro de cargos de provimento em
comissão da Secretaria Municipal de Assistência Social, e modifica-se o da Secretaria Municipal de
Serviços conforme o Anexo Único à presente lei.
Art. 5º A presente alteração não causará impacto ao orçamento vigente e futuros, uma
vez que as despesas com criação da Secretaria Municipal de Assistência Social serão suportadas pela
revogação dos cargos descritos nos incisos III e XV do parágrafo único do art. 22, havendo
transposição dentro do próprio orçamento do Município.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 20 de agosto de 2009.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

LEI Nº 1480, DE 20 DE AGOSTO DE 2009
ANEXO ÚNICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
ORDEM SÍMBOLO VAGAS

CARGO

I

CC1

01

Secretário Municipal de Serviços

II

CC4

01

Secretário Executivo de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e
do Mar

III

CC4

01

Extinto

IV

CC7

01

Extinto

V

CC8

01

Extinto

VI

CC8

01

Coordenador de Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar

VII

CC8

01

Coordenador de Serviços Urbanos

VIII

CC8

01

Coordenador de Engenharia e Arquitetura

IX

CC8

01

Coordenador de Trabalho e Conservação de Pavimentação e Drenagem

X

CC10

01

Chefe da Divisão de Trabalhos do Gabinete

XI

CC10

01

Revogado

XII

CC10

01

Chefe da Divisão de Manutenção de Vias Pluviais, Bueiros, Esgotamento Sanitário

XIII

CC10

01

Chefe da Divisão de Manutenção de Parques, Jardins e Cemitérios

XIV

CC10

01

Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e de Serviços Extraordinários

XV

CC10

01

Chefe da Divisão de Limpeza, Varrição e Capina de Vias

XVI

CC11

01

Chefe da Seção de Varrição

XVII

CC11

01

Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental

XVIII

CC11

01

Extinto

XIX

CC11

01

Extinto

XX

CC11

01

Chefe da Seção de Parques e Jardins

XXI

CC11

01

Chefe da Seção de Obras e Posturas

XXII

CC11

01

Chefe da Seção de Agricultura

XXIII

CC11

01

Extinto

XXIV

CC13

01

Chefe do Setor de Pesca

XXV

CC13

01

Chefe do Setor de Artesanato do Campo e do Mar

XXVI

CC13

01

Chefe do Setor de Conservação de Edificações Públicas

XXVI

CC13

01

Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

XXVII

CC13

01

Chefe do Setor de Fiscalização de Edificações

XXVIII

CC14

01

Chefe do Serviço de Fiscalização de Posturas

XXIX

CC14

05

Chefe do Serviço de Varrição e Capina

XXX

CC14

01

Chefe do Serviço de Cemitérios

XXXI

CC14

01

Chefe do Serviço de Coleta de Lixo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM SÍMBOLO VAGAS

CARGO

I

CC1

01

Secretário Municipal de Assistência Social

II

CC8

01

Coordenador de Assistência Social

III

CC10

01

Chefe da Divisão de Projetos Sociais e Promoção dos Trabalhos do Centro de
Referência da Assistência Social

IV

CC11

01

Chefe da Seção de Apoio às Ações do Conselho Tutelar

V

CC11

01

Chefe da Seção de Assistência ao Carente

VI

CC11

01

Chefe da Seção de Sistemas e Cadastros

VII

CC13

01

Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

Município de Piúma
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 1491, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009

Altera a Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009,
que dispõe sobre a estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Piúma e dá outras
providências.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em
seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º O inciso XIII e o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 1.426, de 19 de março de
2009, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 17. O Gabinete do Prefeito é o órgão que tem por competência:
(...)
XIII - através da Controladoria Geral:
a) acompanhar e zelar pelo acompanhamento de todos os processos em
tramitação na administração, saneando-os e buscando saneá-los, impedindo a sua
tramitação com possíveis vícios, de forma a proporcionar a perfeita realização
processual no âmbito da administração;
b) exercer as atividades de conferência ou auditoria interna em todos os
processos relativos à expedição de ordens de pagamento, para conferir sua
regularidade e permitir sua liquidação;
c) acompanhar a realização de todas as licitações, analisando os seus
respectivos processos, visando o cumprimento da legislação pertinente e emitir
pareceres quanto às desclassificações de licitantes, homologação dos resultados e
julgamento dos recursos e reclamações;
d) transmitir aos órgãos da Administração Direta do Executivo Municipal as
determinações do Prefeito Municipal, no sentido do cumprimento de metas, prazos e
outros itens integrantes das ações de governo;
e) prestar auxílio ao Prefeito Municipal no relacionamento com o Legislativo
Municipal;
f) sugerir ajustes na estrutura organizacional e operacional dos órgãos da
Prefeitura e na legislação municipal, visando maior eficiência e eficácia dos
serviços públicos.
Parágrafo único. O Gabinete do Prefeito compreende as seguintes áreas de
atuação:
I - Secretaria de Gabinete;

II - Procuradoria Municipal;
III - Controladoria Municipal;
IV - Marketing, Comunicações, Relações Públicas e Cerimonial;
V - Coordenadoria dos Trabalhos do Gabinete;
VI - Seção de Conservação do Gabinete;
VII - Serviço de Secretaria Executiva do Gabinete;
VIII - Divisão de Secretaria, Arquivo e Documentação;
IX - Seção de Apoio Técnico Especial da Procuradoria."
Art. 2º Os cargos comissionados de Procurador Geral e de Controlador Geral passam a
perceber o vencimento correspondente ao símbolo CC2, a partir de 1º de outubro de 2009.
Art. 3º A presente alteração não causará impacto no orçamento vigente e futuros, uma
vez que as despesas com as mudanças dos símbolos do Procurador Geral e do Controlador Geral serão
suportadas com transposição de recursos dentro do próprio orçamento do Município.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 1º de outubro de 2009.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

Município de Piúma
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 1507, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

Altera a Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009,
que dispõe sobre a estrutura administrativa da
Prefeitura de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em
seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especiais,
criada pela Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009, passa a denominar-se Secretaria Municipal de
Turismo e Esportes.
Art. 2º O artigo 23 da Lei nº 1.426/2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23. A Secretaria Municipal de Turismo e Esportes é o órgão que tem por competência:
I - organizar e executar planos, programas e eventos que tenham por objetivo o incentivo ao
turismo do Município;
II - propor projetos e investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do
Município, em benefício da economia local;
III - propor e apoiar a organização de feiras, congressos, exposições e eventos que possam
promover a economia e o turismo do Município;
IV - executar convênios celebrados entre o Município e outras entidades públicas e privadas,
visando o desenvolvimento das atividades turísticas;
V - divulgar os eventos turísticos do Município;
VI - organizar e manter o cadastro relativo aos estabelecimentos turísticos do Município;
VII - implantar a infra-estrutura necessária ao turismo;
VIII - desenvolver programas visando a melhor qualificação de mão-de-obra, para o bom
atendimento ao turista, proporcionando-lhe maior conforto e comodidade em sua estada na cidade;
IX - buscar permanentemente parcerias com os grupos organizados da sociedade, visando o
patrocínio de eventos que visem a divulgação dos atrativos turísticos do Município;
X - assessorar a política orçamentária do Município, em trabalho conjunto com a Secretaria
Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária;
XI - elaborar e desenvolver programas esportivos junto à população;
XII - realizar estudos visando a celebração de convênios com entidades públicas e privadas,
para a implantação de programas de esportes;
XIII - planejar e executar a política municipal do esporte amador;
XIV - promover o apoio e o incentivo à prática de esportes no Município, especialmente no
incremento da iniciação esportiva da criança e do adolescente.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Turismo e Esportes compreende as seguintes
áreas de atuação:
I - Serviço de Esporte e Lazer;

II - Coordenadoria de Turismo e Cultura;
III - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
IV - Setor de Divulgação;
V - Setor de Atendimento da Secretaria.".
Art. 3º Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento; em
consequência, a Lei nº 1.426/2009, passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes dispositivos:
I - ao inciso III do artigo 1º a seguinte alínea:
"Art. 1º (...)
III - (...)
g) Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento.".
II - ao Capítulo VII a seguinte Seção e o artigo 23-B:
"CAPÍTULO VII
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
(...)
Seção IX
Da Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento
Art. 23-B. A Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento é o órgão que tem por
competência:
I - organizar e executar planos, programas e eventos que tenham por objetivo o incentivo à
cultura e ao desenvolvimento econômico e sustentável do Município;
II - propor projetos e investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial do
Município, em benefício da economia local;
III - executar convênios celebrados entre o Município e outras entidades públicas e privadas,
visando o desenvolvimento municipal;
IV - divulgar os eventos culturais do Município;
V - apoiar a manutenção e implemento das atividades do Parque Empresarial de Piúma;
VI - manter contatos com setores organizados da indústria, comércio e dos meios financeiros,
colaborando, através de informações e orientação, para adaptações desses setores à realidade e às
necessidades do Município;
VII - analisar e avaliar a economia do Município, com vista a atrair, localizar e manter o
desenvolvimento de iniciativas comerciais e industriais;
VIII - promover e divulgar oportunidades oferecidas pelo Estado e pelo Município nos
mercados internos e externos;
IX - promover, em consonância com os órgãos do Estado, a elaboração de estudos básicos e
projetos sobre a economia do Município;
X - promover medidas normativas e executivas de exploração econômica dos recursos
minerais;
XI - executar pesquisas de dados e informações técnicas de natureza conjuntural, de interesse
econômico e social do Município, bem como a sua consolidação e divulgação sistemática;
XII - desenvolver programas visando a melhor qualificação de mão-de-obra local;
XIII - promover e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, e a difusão de acervo
de conhecimento e o controle de orientação dos órgãos e entidades integrantes do sistema comandado
pela pasta;
XIV - manter atualizado o cadastramento dos estabelecimentos industriais, comerciais e
financeiros, mantendo sob controle os níveis de emprego e desemprego;
XV - assessorar a política orçamentária do Município, em trabalho conjunto com a Secretaria
Municipal da Fazenda o Execução Orçamentária;
XVI - organizar e promover festividades e acontecimentos relacionados com o calendário
histórico e a cultura popular;
XVII - organizar, manter e supervisionar teatros, museus e outros órgãos da Prefeitura
voltados para a difusão cultural;
XVIII - incentivar e proteger as atividades artísticas do Município;

XIX - promover a captação de recursos para os serviços e obras municipais, nas esferas
públicas estaduais e federais, bem como na iniciativa privada;
XX - acompanhar e documentar convênios, contratos, serviços específicos e obras da
Prefeitura.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento compreende as
seguintes áreas de atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria;
III - Secretaria Executiva de Desenvolvimento, Gestão e Projetos Especiais;
IV - Controle de Contratos, Convênios e Prestação de Contas;
V - Seção de Arquivo da Economia e Gestão Municipal;
VI - Coordenadoria de Cultura;
VII - Setor de Apoio às Micros e Pequenas Empresas;
VIII - Gerência de Captação de Recursos.".
Art. 4º Fica elevado para 4 (quatro) o número de vagas de função gratificada, referência
FG-1, denominada "Gerente Executivo", prevista na Lei nº 1.303, de 4 de outubro de 2007.
Art. 5º Todos os cargos comissionados classificados no símbolo "CC4" passarão para o
símbolo "CC3", com efeitos a 1º de novembro de 2009.
Art. 6º Ao Anexo I da Lei nº 1.426/2009 fica acrescido o quadro de cargos de
provimento em comissão da Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento, modificando-se
inclusive o da Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, conforme o Anexo Único da presente lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 19 de novembro de 2009.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

LEI Nº 1507, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009
ANEXO ÚNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES
ORDEM

SÍMBOLO

VAGAS

CARGO

I

CC1

01

Secretário Municipal de Turismo e Esportes

II

CC7

01

Chefe Encarregado dos Serviços de Esporte e Lazer

III

CC8

01

Coordenador de Turismo

IV

CC10

01

Chefe da Divisão de Trabalhos do Gabinete

V

CC10

01

Chefe da Divisão de Divulgação

VI

CC13

01

Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO
ORDEM

SÍMBOLO

VAGAS

CARGO

I

CC1

01

Secretário Municipal de Cultura e Desenvolvimento

II

CC3

01

Secretário Executivo de Desenvolvimento, Gestão e Projetos Especiais

III

CC5

01

Gerente de Captação de Recursos

IV

CC8

01

Coordenador de Cultura

V

CC9

01

Chefe de Controle de Contratos, Convênios e Prestação de Contas

VI

CC10

01

Chefe da Divisão de Trabalhos do Gabinete

VII

CC11

01

Chefe da Seção de Arquivo, Economia e Gestão Municipal

VIII

CC13

01

Chefe do Setor de Apoio às Micros e Pequenas Empresas

IX

CC13

01

Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

X

CC13

01

Chefe do Setor de Artesanato do Campo e do Mar

Município de Piúma
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 1527, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009

Altera a Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009,
que dispõe sobre a estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em
seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados nas Secretarias Municipais adiante especificadas os seguintes
cargos comissionados:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO
VAGAS

CARGO COMISSIONADO

SÍMBOLO

1

Supervisor de Desenvolvimento de Recursos Humanos

CC2

1

Chefe Pregoeiro em Licitação

CC4

1

Gerente Geral de Compras

CC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES
VAGAS

CARGO COMISSIONADO

SÍMBOLO

3

Coordenador Executivo de Assuntos Turísticos e Lazer

CC13

Art. 2º Fica extinto, junto a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, o cargo
comissionado de Coordenador de Turismo, símbolo CC8.
Art. 3º Os cargos comissionados de Secretário Executivo de Transportes e Assuntos de
Segurança, Secretário Executivo de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do
Mar, Secretário Executivo de Desenvolvimento, Gestão e Projetos Especiais, classificados no símbolo
CC4, passam para o símbolo CC3, com efeitos a 1º de dezembro de 2009.
Art. 4º O cargo comissionado de Gerente de Captação de Recursos, classificado no
símbolo CC5, passa para o símbolo CC4, com efeitos a 1º de dezembro de 2009.

Art. 5º O cargo comissionado de Secretário Executivo de Transporte e Assuntos de
Segurança passa a denominar-se como Secretário Executivo de Administração Patrimonial.
Art. 6º O ocupante do cargo comissionado de Chefe Pregoeiro em Licitação, sendo
servidor público municipal, estadual, federal ou de outro município, poderá optar pela remuneração
atribuída ao cargo ou pela metade desse, acrescida de seu vencimento.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento
próprio do Município.
Parágrafo único. As alterações determinadas por esta lei não causarão impacto no
orçamento vigente e futuro, havendo transposição dentro do próprio orçamento municipal.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 31 de dezembro de 2009.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 1.626, DE 27 DE AGOSTO DE 2010

Altera a Lei nº 1.426, de 19 de março de
2009, que dispõe sobre a estrutura
administrativa da Prefeitura do Município de
Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes, aprovou, e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica criado, na Secretaria Municipal de Serviços, o seguinte cargo
comissionado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
VAGA

CARGO COMISSIONADO

SÍMBOLO

1

Chefe Encarregado de Fomentos à Agricultura e à Pesca

CC7

Parágrafo único. São atribuições do cargo ora criado aqueles descritos no
art. 22, incs. XXIII a XXXII, do art. 22 da Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009, em
auxílio ao Secretário Municipal de Serviços e ao Secretário Executivo de Meio Ambiente,
Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar.
Art. 2º Fica extinto, junto a Secretaria Municipal de Administração e
Atendimento ao Cidadão, o cargo comissionado de Supervisor Executivo de
Administração Patrimonial, símbolo CC3.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do
orçamento próprio do Município.
Parágrafo único As alterações determinadas por esta lei não causarão
impacto nos orçamentos vigente e futuro, havendo transposição dentro do próprio
orçamento municipal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 27 de agosto de 2010,
46º aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito
SANCIONADO E PUBLICADO, NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 1.856, DE 30 DE JANEIRO DE 2012

Altera a Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009, que
dispõe sobre a estrutura administrativa da
Prefeitura do Município de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009, acrescentando e
extinguindo cargos na estrutura administrativa da Prefeitura do Município de Piúma.
Art. 2º Ficam criados, nas Secretarias Municipais indicadas, os seguintes
cargos comissionados:
I - Gabinete do Prefeito:
a) Assessor Administrativo - símbolo CC8, 1 (uma) vaga;
b) Assessor da Procuradoria para Acompanhamento de Procedimentos em
Esferas Superiores - símbolo CC8, 1 (uma) vaga; e
c) Chefe da Divisão de Apoio às Ações de Defesa Civil - símbolo CC10, 1
(uma) vaga;
II - Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão:
a) Secretário Executivo de Qualidade e Controle de Recursos Humanos símbolo CC3, 1 (uma) vaga;
b) Diretor do Departamento de Recursos Humanos - símbolo CC4, 1 (uma)
vaga); e
c) Assessor Administrativo - símbolo CC*, 1 (uma) vaga;
III - Secretaria Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária: Assessor
Administrativo - símbolo CC8, 1 (uma vaga;
IV - Secretaria Municipal de Educação:
a) Assessor Administrativo - símbolo CC8, 1 (uma) vaga; e
b) Chefe do Controle de Informática, Projetos Gráficos e Arte Final - símbolo
CC9, 1 (uma) vaga;
V - Secretaria Municipal de Saúde:
a) Assessor Administrativo - símbolo CC8, 1 (uma) vaga; e
b) Chefe da Divisão de Controle e Agendamento do Centro de
Especialidades - símbolo CC10, 1 (uma) vaga;
VI - Secretaria Municipal de Serviços:
a) Diretor do Departamento de Serviços Urbanos - símbolo CC4, 1 (uma)

vaga; e
b) Assessor Administrativo - símbolo CC8, 1 (uma) vaga;
VII - Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento:
a) Gerente de Acompanhamento de Convênios e Contratos - símbolo CC5, 1
(uma) vaga; e
b) Assessor Administrativo - símbolo CC8, 1 (uma) vaga;
VIII - Secretaria Municipal de Assistência Social: Assessor Administrativo símbolo CC8, 1 (uma) vaga; e
IX - Secretaria Municipal de Turismo e Esportes:
a) Assessor Administrativo - símbolo CC8, 1 (uma) vaga; e
b) Coordenador de Eventos e Projetos Turísticos - símbolo CC8, 1 (uma)
vaga.
Parágrafo único. As atribuições dos cargos ora criados serão fixadas por
decreto.
Art. 3º Ficam extintos os seguintes cargos comissionados:
I - Gabinete do Prefeito:
a) Assessor Técnico da Controladoria - símbolo CC6, 2 (duas) vagas; e
b) Procurador - símbolo CC8, 7 (sete) vagas;
II - Secretaria Municipal de Educação:
a) Chefe da Divisão de Arte Final e Apoio Educacional - símbolo CC10, 1
(uma) vaga; e
b) Chefe da Divisão de Inspetoria da Qualidade dos Serviços ao Educando símbolo CC10, 1 (uma) vaga;
III - Secretaria Municipal de Serviços: Coordenador de Engenharia e
Arquitetura - símbolo CC8, 1 (uma) vaga;
IV - Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento: Chefe de Controle
de Contratos, Convênios e Prestação de Contas - símbolo CC9, 1 (uma) vaga;
V - Secretaria Municipal da Fazenda e Execução Orçamentária: Gerente de
Tributos - símbolo CC5, 1 (uma) vaga;
VI - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer - Coordenador
Executivo de Assuntos Turísticos - símbolo CC13, 1 (uma) vaga; e
VII - Secretaria Municipal de Saúde: Coordenador de Licitações - símbolo
CC8, 1 (uma) vaga.
Art. 4º Os vencimentos dos cargos comissionados de símbolos CC13 e CC14
passam, respectivamente, para o valor de R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais) e R$
623,00 (seiscentos e vinte e três reais).
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do
orçamento próprio do Município.
Parágrafo único. As alterações determinadas por esta lei não causarão
LEI Nº 1.856, DE 30 DE JANEIRO DE 2012
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impacto orçamentário vigente e futuro, havendo transposição dentro do próprio
orçamento municipal.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2012.
Piúma, 30 de janeiro de 2012,
48º aniversário da emancipação político-administrativa.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

PUBLICADO NA FORMA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 1.902, DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Altera a estrutura organizacional da Prefeitura do Município de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão e a Secretaria Municipal de Fazenda e Execução Orçamentária, criadas pela Lei nº 1.426, de 19 de março
de 2009, passam a integrar um único órgão, sob a denominação de Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, com as seguintes atribuições:
I - de natureza administrativa:
a) programar, executar, supervisionar e controlar as atividades de administração geral;
b) conceber e gerir o Sistema Municipal de Administração Geral;
c) propor políticas sobre a administração de pessoal;
d) exercer funções normativas e de controle da atuação da administração, no ordenamento de recursos humanos;
e) recrutar, selecionar, registrar e controlar o pessoal, bem como controlar a folha de
pagamento e demais atividades relativas ao quadro de pessoal da Prefeitura;
f) organizar programas e atividades de capacitação e desenvolvimento dos recursos
humanos da Prefeitura;
g) administrar planos de classificação de cargos e vencimentos;
h) promover, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, inspeção de saúde dos servidores para efeitos de administração, licenças, aposentadorias e outros fins legais;
i) divulgar técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no ambiente da
Prefeitura, de modo a reduzir ou eliminar os riscos existentes;
j) elaborar normas referentes à administração e conservação de material e do patrimônio, mobiliário e imobiliário;
k) exercer as atividades referentes á padronização, aquisição, guarda e distribuição
de material;
l) administrar o Almoxarifado Central da Prefeitura;
m) realizar as licitações destinadas à aquisição de materiais, à contratação de obras e
serviços e à alienação de bens móveis e imóveis, pertinentes às atividades da Prefeitura;
n) manter atualizado o cadastro de fornecedores do Município e providenciar as
compras de bens e materiais necessários ao funcionamento dos demais órgãos da administração;
o) efetuar o tombamento, o registro, o inventário, a proteção e a conservação dos
bens móveis da Prefeitura;
p) coordenar os serviços de portaria e zeladoria geral;
q) acompanhar e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos.
r) elaborar normas e promover as atividades relativas a recebimento, distribuição,
controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e dos documentos em geral que tra-

mitam na Prefeitura;
s) assessorar aos órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos, referentes a pessoal, material, arquivos e patrimônio;
t) promover a redação, registro e expedição dos atos do Prefeito;
u) preparar e encaminhar o expediente a ser despachado pelo Prefeito;
v) definir e operacionalizar objetivos de ação governamental;
w) zelar pelo bom atendimento ao cidadão;
x) organizar e administrar o controle dos transportes e do tráfego;
y) guardar, distribuir, utilizar e manter os veículos e máquinas de propriedade da
Prefeitura, em conjunto com as Secretarias para as quais os veículos prestam serviço;
z) proceder à fiscalização, reparos e recuperação dos veículos e máquinas municipais, em oficina própria ou especializadas;
aa) fiscalizar, regulamentar e controlar o serviço público de transporte de passageiros, além de outros serviços concedidos e permitidos;
ab) implantar e manter a sinalização de trânsito;
ac) exercer atividades de levantamento de estatística e a realização de estudos para
melhoria do trânsito urbano; e
ad) executar ações de apoio à segurança pública; e
II - de natureza fazendária:
a) cadastrar, lançar, arrecadar e fiscalizar os tributos e demais receitas municipais;
b) registrar, acompanhar e controlar, contabilmente, a administração orçamentária,
financeira e patrimonial;
c) exercer atividades de inscrição e o controle da dívida ativa do Município;
d) preparar os balancetes, bem como o balanço geral, e as prestações de contas e recursos transferidos para o Município por outras esferas de governo;
e) prestar contas relativas à aplicação de recursos provenientes de convênios, juntamente com a Secretaria respectiva;
f) receber, pagar, guardar, movimentar e fiscalizar o dinheiro e outros valores;
g) regulamentar a legislação tributária e do processo fiscal;
h) assessorar aos órgãos da Prefeitura em assuntos fiscais, fazendários e financeiros;
i) executar as funções de licenciamento para localização de atividades comerciais, industriais e de serviços, de acordo com a legislação;
j) preparar os dados necessários à elaboração de proposta orçamentária e as tarefas
de controle de sua execução;
k) coletar dados e realizar cálculos, para fixação das taxas, tarifas e preços públicos;
l) conhecer os problemas e as demandas da população, em relação à sua área de atuação;
m) estudar e propor alternativas de solução social e economicamente compatíveis
com a realidade;
n) gerenciar os convênios celebrados pelo Município, acompanhando sua execução,
supervisionando e cooperando na preparação dos processos de prestação de contas pela Secretaria
envolvida no convênio; e
o) promover a política orçamentária do Município, em conjunto com a área competente das Secretarias Municipais, mediante as seguintes ações:
1. acompanhamento da execução do orçamento municipal, em perfeito entrosamen-
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to com o Gabinete do Prefeito;
2. coordenação de esforços para integrar o planejamento municipal com o estadual e
o federal;
3. elaboração dos anteprojetos de leis das diretrizes orçamentárias, do orçamento
anual e do plano plurianual;
4. orientação e controle do processo de planejamento em nível municipal;
5. fornecimento de dados e informações para a elaboração da mensagem anual do
Prefeito;
6. implantação de medidas que visem manter atualizadas as plantas cadastrais necessárias ao planejamento urbano e à formulação das políticas tributárias do Município; e
7. orientação aos órgãos da administração quanto às técnicas de planejamento, orçamento, informática, organização e método, e ao aperfeiçoamento dos sistemas administrativos.
Parágrafo único. Compreendem áreas de atuação da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração:
I - Coordenadoria de Administração;
II - Seção de Protocolo e Telefonia;
III - Divisão de Manutenção Predial;
IV - Divisão de Patrimônio e Almoxarifado;
V - Divisão de Veículos e Combustível;
VI - Divisão de Arquivo Público;
VII - Gerência de Recursos Humanos;
VIII - Divisão de Folha de Pagamento;
IX - Coordenação de Transportes e Assuntos de Segurança;
X - Divisão de Controle do Tráfego;
XI - Divisão de Apoio à Segurança;
XII - Divisão de Mecânica;
XIII - Coordenadoria de Compras e Contratos;
XIV - Coordenadoria de Licitações;
XV - Coordenadoria de Pregões;
XVI - Divisão de Cotação de Preços, Ordem de Serviços e Fornecimento;
XVII - Divisão de Gabinete;
XVIII - Gerência de Finanças;
XIX - Gerência de Contabilidade e Controle Orçamentário;
XX - Gerência de Tributos;
XXI - Gerência de Fiscalização Tributária;
XXII - Gerência de Fiscalização de Postura;
XXIII - Divisão de Arquivos;
XXIV - Divisão de Lançamentos Contábeis; e
XXV - Gerência de Tecnologia da Informação.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Serviços, criada pela Lei nº 1.426, de 2009, passa a
denominar-se Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com as seguintes atribuições:
I - executar atividades concernentes à construção e à conservação de vias, obras públicas e instalações em geral, para a prestação de serviços públicos à comunidade;
II - elaborar projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos;
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III - programar e controlar a execução das obras públicas do Município;
IV - executar trabalhos topográficos para obras e serviços a cargo da Prefeitura;
V - executar as atividades de construção de redes de drenagem, de esgotos e canais;
VI - executar os projetos de conservação e reforma dos bens imóveis do Município;
VII - acompanhar, controlar e fiscalizar as obras públicas realizadas por empreitadas, a cargo da Secretaria;
VIII - propor, em colaboração com a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, projetos referentes a estrutura viária do Município;
IX - executar as atividades relacionadas com a abertura de vias e logradouros públicos;
X - executar o estudo para desapropriação das áreas destinadas à realização de
obras públicas;
XI - fiscalizar as edificações particulares, no sentido de dar cumprimento às normas
estabelecidas no Código de Obras do Município;
XII - exercer as atividades de concessão de alvarás de licença de obras e “habite-se”;
XIII - numerar e emplacar os prédios, públicos e particulares;
XIV - propor políticas de serviços públicos compatíveis com as necessidades da população, não estabelecidos em outras áreas;
XV - fabricar produtos e equipamentos para atender os serviços públicos;
XVI - elaborar estudos técnicos e projetos, referentes à limpeza e a destinação final
do lixo;
XVII - executar a conservação e a manutenção de parques, hortos, praças e jardins
públicos, além do desenvolvimento de áreas verdes e a arborização de vias e logradouros públicos;
XVIII - implantar e manter a sinalização de praças e logradouros;
XIX - manter os serviços de iluminação de logradouros públicos;
XX - administrar e manter os cemitérios públicos;
XXI - elaborar e executar projetos para parques, praças de esportes e áreas de lazer;
XXII - elaborar, em coordenação com as Secretarias específicas, as normas referentes
às posturas municipais, bem como a fiscalização do cumprimento daquelas não atribuídas a outros
órgãos; e
XXIII - acompanhar a execução de programas, projetos e atividades que lhes são afetos.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços compreende as seguintes áreas de atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria;
III - Serviço de Manutenção Urbana;
IV - Coordenadoria de Serviços Urbanos;
V - Serviço de Coleta de Lixo;
VI - Divisão de Limpeza, Varrição e Capina de Vias;
VII - Seção de Varrição;
VIII - Serviço de Varrição e Capina;
IX - Divisão de Manutenção de Vias Pluviais, Bueiros e Esgotamento Sanitário;
X - Divisão de Manutenção de Parques, Jardins e Cemitérios;
XI - Seção de Parques e Jardins;
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XII - Serviço de Cemitérios;
XIII - Divisão de Serviços de Manutenção e de Serviços Extraordinários;
XIV - Coordenadoria de Trabalho e Conservação de Pavimentação e Drenagem;
XV - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura;
XVI - Setor de Conservação de Edificações Públicas;
XVII - Seção de Obras e Posturas;
XVIII - Setor de Fiscalização de Edificações; e
XIX - Serviço de Fiscalização de Posturas.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento, criada pela Lei nº
1.507, de 19 de novembro de 2009, passa a denominar-se Secretaria Municipal de Cultura, com as
seguintes atribuições:
I - organizar e executar planos, programas e eventos que tenham por objetivo o incentivo à cultura e ao desenvolvimento econômico e sustentável do Município;
II - propor projetos e investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial do
Município, em benefício da economia local;
III - executar convênios celebrados entre o Município e outras entidades públicas e
privadas, visando o desenvolvimento municipal;
IV - divulgar os eventos culturais do Município;
V - organizar e promover festividades e acontecimentos relacionados com o calendário histórico e a cultura popular;
VI - organizar, manter e supervisionar teatros, museus e outros órgãos da Prefeitura
voltados para a difusão cultural; e
VII - incentivar e proteger as atividades artísticas do Município.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura compreende as seguintes áreas
de atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria; e
III - Coordenadoria de Cultura.
Art. 4º Fica crida a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente,
com as seguintes atribuições:
I - realizar programas de fomento à agropecuária, indústria, comércio e todas as atividades produtivas do Município;
II - articular-se com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos financeiros par a economia do
Município;
III - elaborar cadastro dos diversos tipos de produtores agrícolas rurais do Município;
IV - apoiar a difusão de novas tecnologias nas diversas áreas da produção rural;
V - manter culturas tradicionais, bem como a diversificação de novas culturas vegetais e animais;
VI - orientar para o uso do solo, correção, adubação e tratos culturais;
VII - apoiar aos pequenos proprietários do Município com maquinários, técnicos capacitados;
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VIII - implantar e manter viveiros, objetivando ao fornecimento de mudas e sementes aos produtores com a finalidade de melhorar a qualidade e diversificação dos produtos, bem
como a criação e manutenção de hortas comunitárias e escolares;
IX - apoiar a todo o programa de desenvolvimento voltado para o produtor rural;
X - planejar, coordenar, orientar, acompanhar e executar os programas da área;
XI - apoiar operacionalmente a execução de todos os projetos que envolvam o uso
de máquinas e equipamentos;
XII - emitir Certificado Fitossanitário de Origem (CFO);
XIII - apoiar o produtor rural com máquinas e equipamentos;
XIV - adotar políticas que visem o desenvolvimento da agropecuária e do sistema de
abastecimento;
XV - organizar e administrar os serviços municipais de mercados, matadouros, feiras livres e comércio em geral, além de outras formas de distribuição de bens e alimentos;
XVI - executar programas de extensão rural e ordenamento industrial e comercial,
visando a criação ou aprimoramento das áreas preexistentes, em articulação com outros órgãos
municipais e as entidades políticas ou privadas que atuem no setor;
XVII - incentivar a formação de associações, cooperativas e outras formas de organização voltadas à melhoria da produção agrícola e de pesca e do comércio, fazendo com que os consumidores possam usufruir da produção do Município;
XVIII - articular-se com organismos, tanto de âmbito governamental como da iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos em prol do Município, para ampliação da cobertura dos serviços de eletrificação rural;
XIX - organizar e manter cadastro relativo a imóveis rurais do Município;
XX - conhecer os problemas e as demandas da população rural;
XXI - dar assistência ao pescador, visando desenvolver a atividade pesqueira no Município;
XXII - incentivar, promover e fiscalizar a instalação de feiras e mercados para vendas de produtos agrícolas e da pesca do Município;
XXIII - apoiar e incentivar a criação de hortas comunitárias familiares no perímetro
urbano do Município;
XXIV - realizar, em colaboração com entidades públicas e privadas, programas de
capacitação de mão-de-obra e sua integração ao mercado de trabalho local;
XXV - organizar as atividades ocupacionais dos diferentes grupos da comunidade,
visando sua integração à economia local;
XXVI - organizar atividades que visem orientar o comportamento de grupos específicos, em face de programas de saúde, higiene, educação e outros, em colaboração com as demais
Secretarias;
XXVII - formular e desenvolver projetos que visem organizar e dar continuidade às
atividades econômicas alternativas, com o objetivo de minorar o problema do desemprego do Município;
XXVIII - coordenar as ações dos órgãos públicos e das entidades privadas que visem
solucionar os problemas sociais da comunidade urbana e rural;
XXIX - estimular o crescimento e a situação da agricultura orgânica no Município.
XXX - adotar uma política de controle de poluição e de investimentos na área de
meio ambiente;
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XXXI - combater a poluição:
a) das águas oceânicas e costeiras, decorrente de lançamento maciço de esgotos domésticos, lixo e resíduos industriais; e
b) do solo, seja pelo lançamento de resíduos sólidos de variada procedência, seja
pela ocupação desordenada dos morros e encostas;
XXXII - defender os manguezais protegidos por legislação federal, estadual ou municipal;
XXXIII - proteger o ecossistema, incluindo a preservação e a recuperação de áreas
ecologicamente significativas;
XXXIV - estudar e propor alternativas de solução socioeconômica, compatível com a
realidade local;
XXXV - exercer a fiscalização e exigir o cumprimento do Código Municipal de Meio
Ambiente; e
XXXVI - demais atividades correlatas.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente
compreende as seguintes áreas de atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria;
III - Seção de Fiscalização Ambiental;
IV - Coordenadoria de Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar;
V - Setor de Pesca;
VI - Setor de Artesanato do Campo e do Mar; e
VII - Seção da Agricultura.
Art. 5º Fica criada a Secretaria de Desenvolvimento, com as seguintes atribuições:
I - promover e estimular a execução das politicas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico, social e urbano do Município;
II - desenvolver os programas de consórcios, concessões e de parcerias públicas e
privadas;
III - formular e coordenar os planos municipais de desenvolvimento urbano, social,
econômico, científico e tecnológico;
IV - promover a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade sócio-ecoômica
do Município;
V - planejar e executar o plano de desenvolvimento integrado das atividades econômicas do Município, fomentando a atração e a seleção de investimentos públicos e privados;
VI - apoiar os trabalhos dos conselhos de desenvolvimento econômico, urbano, saneamento e meio ambiente;
VII - articular e propor políticas municipais de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;
VIII - formular política de apoio à micro empresa, empresa de pequeno porte, agroturismo e artesanato;
IX - apoiar a manutenção e implemento das atividades do Parque Empresarial de Piúma;
X - manter contatos com setores organizados da indústria, comércio e dos meios financeiros, colaborando, através de informações e orientação, para adaptações desses setores à rea-
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lidade e às necessidades do Município;
XI - analisar e avaliar a economia do Município, com vista a atrair, localizar e manter
o desenvolvimento de iniciativas comerciais e industriais;
XII - promover e divulgar oportunidades oferecidas pelo Estado e pelo Município
nos mercados internos e externos;
XIII - promover, em consonância com os órgãos do Estado, a elaboração de estudos
básicos e projetos sobre a economia do Município;
XIV - promover medidas normativas e executivas de exploração econômica dos recursos minerais;
XV - executar pesquisas de dados e informações técnicas de natureza conjuntural, de
interesse econômico e social do Município, bem como a sua consolidação e divulgação sistemática;
XVI - desenvolver programas visando a melhor qualificação de mão de obra local;
XVII - promover e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, e a difusão
de acervo de conhecimento e o controle de orientação dos órgãos e entidades integrantes do sistema comandado pela pasta;
XVIII - manter atualizado o cadastramento dos estabelecimentos industriais, comerciais e financeiros, mantendo sob controle os níveis de emprego e desemprego;
XIX - assessorar a política orçamentária do Município, em trabalho conjunto com a
Secretaria Municipal da Fazenda o Execução Orçamentária; e
XX - desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas pelo
chefe do poder executivo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento compreende as seguintes áreas de atuação:
I - Secretaria de Gabinete;
II - Gerência de Capacitação;
III - Coordenadoria de Desenvolvimento;
IV - Divisão de Trabalhos de Gabinete; e
V - Seção de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Art. 6º Fica criada a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, com as seguintes atribuições:
I - atribuições de Governo:
a) coordenar a representação política e social do Prefeito;
b) assistir ao Prefeito em suas relações com outras instituições públicas e privadas;
c) assistir ao Prefeito em suas relações com os Poderes Executivo e Legislativo do Estado; e
d) acompanhar a tramitação dos projetos de leis do Poder Executivo junto ao Poder
Legislativo do Município;
II - atribuições de planejamento:
a) formular e implementar o planejamento estratégico e integrado do Município;
b) promover e coordenar as articulações entre os órgãos da administração municipal
e federal, e outros órgãos representantes da sociedade civil no interesse da integração das ações;
c) formular e aprimorar estratégias, normas, indicadores e padrões de operacionalização de ações governamentais, no âmbito do Município;
d) articular e orientar a modernização e a reforma da Administração Municipal;
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e) desenvolver e detalhar projetos técnicos de interesse do Município;
f) promover o planejamento global do Município, em articulação e cooperação com
os níveis federal e estadual de governo;
g) elaborar e coordenar o sistema de planejamento e de orçamento, os planos plurianuais, de metas e de integração de ações e as propostas orçamentárias em articulação com as diversas secretarias e demais órgãos da estrutura do Município;
h) avaliar e monitorar a ação governamental e dos órgãos e entidades da administração pública municipal na consecução de metas e programas prioritários, definidos pelo Prefeito;
i) atuar nas ações relativas a emergência e calamidade pública, em parceria com a
defesa civil do Município;
j) coordenar a execução do Plano Diretor Municipal; e
k) desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas pelo
chefe do poder executiva; e
III - atribuições de marketing, comunicações, relações públicas e cerimonial:
a) coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes,
planos, programas e outros assuntos de interesse da administração;
b) organizar e coordenar os serviços de cerimonial;
c) coordenar e supervisionar as ações concernentes à defesa civil do Município;
d) desenvolver as atividades relativas ao alistamento militar no âmbito do Município;
e) publicar oficialmente os atos aprovados pelo Prefeito;
f) promover a coordenação de relações públicas, exercendo as seguintes atividades:
g) divulgar os feitos da administração pública municipal através da imprensa em
geral;
h) disciplinar, agendar e orientar as participações do Prefeito ou outros servidores
da administração em entrevistas, enquetes ou debates, que objetivarem os interesses do Município;
i) selecionar, catalogar e interpretar as matérias jornalísticas de interesse da administração;
j) redigir os boletins informativos da administração; e
k) orientar e supervisionar toda a publicidade institucional do Município, servindo
de elo de ligação entre a administração e as agências de publicidade.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Governo e Planejamento compreende
as seguintes áreas de atuação:
I - Secretaria de Gabinete;
II - Marketing, Comunicações, Relações Públicas e Cerimonial;
III - Trabalho de Planejamento e Formação;
IV -Gerência de Captação de Recursos;
V - Divisão de Secretaria, Arquivo e Documentação;
VI - Divisão de Trabalho de Gabinete;
VII - Divisão de Apoio às Ações de Defesa Civil;
VIII - Seção de Conservação do Gabinete; e
IX - Setor de Recepção.
Art. 7º Os cargos de provimento em comissão, relacionados às Secretarias Municipais de que trata esta lei, com os respectivos vencimentos e grau de escolaridade mínima exigido,
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são os constantes do Anexo I a esta lei.
Parágrafo único. As atribuições dos cargos permanecem vigendo como foram regulamentadas pelo Poder Executivo, por força do art. 35 da Lei nº 1.426 de 2009.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de recursos
orçamentários e créditos consignados à Prefeitura do Município de Piúma, devendo o Poder Executivo encaminhar projeto de lei ao Poder Legislativo abrindo os créditos adicionais especiais necessários à nova estrutura organizacional.
Parágrafo único. O disposto nesta lei, enquanto ação governamental, não acusa impacto orçamentário e financeiro, como é explicado no Anexo II, uma vez que haverá transposição
dentro do próprio orçamento do Poder Executivo.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
pecuniários a 2 de janeiro de 2013.
Piúma, 17 de janeiro de 2013,
49 aniversário da emancipação político-administrativa.

Samuel Zuqui
Prefeito

PUBLICADO NA FORMA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
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LEI Nº 1.902, DE 17 DE JANEIRO DE 2013
ANEXO I
TABELA DE SÍMBOLOS, CARGOS, VENCIMENTOS (R$) E GRAU DE ESCOLARIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
1

CC1

Secretário Municipal de Fazenda e Administração

1

6.000,00 Sem exigência

2

CC2

Supervisor de Desenvolvimento de Recursos Humanos

1

4.625,39 Superior

3

CC3

3.558,00 Superior

4

CC3

5

CC4

Secretário Executivo de Tecnologia da Informação
1
Secretário Executivo de Qualidade e Controle de Recur1
sos Humanos
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
1

6

CC4

Chefe Geral de Compras

1

3.202,00 Superior ou cursando

7

CC4

Chefe Pregoeiro em Licitação

1

3.202,00 Superior ou cursando

8

CC5

Gerente de Fiscalização

1

2.372,00 Superior ou cursando

9

CC5

Gerente Geral de Compras

1

2.372,00 Superior ou cursando

10

CC5

Gerente de Recursos Humanos

1

2.372,00 Superior ou cursando

11

CC7

Ouvidor

1

2.134,80 Médio

12

CC8

Coordenador de Arrecadação

1

1.779,00 Médio

13

CC8

Coordenador de Controle Orçamentário

1

1.779,00 Médio

14

CC8

Assessor Administrativo

1

1.779,00 Médio

15

CC8

Coordenador de Finanças

1

1.779,00 Médio

16

CC8

Coordenador de Licitações

1

1.779,00 Médio

17

CC8

Coordenador de Compras

1

1.779,00 Médio

18

CC8

Coordenador de Pessoal

1

1.779,00 Médio

19

CC8

Assessor Administrativo

1

1.779,00 Médio

20

CC8

Coordenador de Administração

1

1.779,00 Médio

21

CC9

Chefe da Tesouraria

1

1.541,80 Médio

22 CC10

Chefe da Divisão de Fiscalização

1

1.186,00 Médio

23 CC10

Chefe da Divisão de Mecânica

1

1.186,00 Médio

24 CC10

Chefe da Divisão de Apoio à Segurança

1

1.186,00 Médio

25 CC10

Chefe da Divisão de Atendimento ao Cidadão

1

1.186,00 Médio

26 CC11

Chefe da Seção de Lançamentos Contábeis

1

830,20 Fundamental

27 CC11

830,20 Fundamental

29 CC11

Chefe da Seção de Atendimento Tributário
3
Chefe da Seção de Contratos, Ordens de Serviço e For1
necimento
Chefe da Seção de Controle de Tráfego
1

30 CC11

Chefe da Seção de Folha de Pagamento

1

830,20 Fundamental

31 CC11

Chefe da Seção de Protocolo

1

830,20 Fundamental

32 CC13

Chefe do Setor de Atendimento de Serviços

1

686,95 Fundamental

33 CC14

Chefe do Serviço de Gabinete

3

678,00 Fundamental

34 CC14

Chefe do Serviço de Arquivo

1

678,00 Fundamental

35 CC14

Chefe do Serviço de Cotação de Preços

1

678,00 Fundamental

36 CC14

Chefe do Serviço de Telefonia

1

678,00 Fundamental

28 CC11
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37 CC14

Chefe do Serviço de Arquivo Público

1

678,00 Fundamental

38 CC14

Chefe do Serviço de Patrimônio e Almoxarifado

1

678,00 Fundamental

39 CC14

Chefe do Serviço de Manutenção Predial

1

678,00 Fundamental

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
1

CC1

Secretário Municipal de Obras e Serviços

1

6.000,00 Sem exigência

2

CC4

Diretor do Departamento de Serviços Urbanos

1

3.202,00 Superior ou cursando

3

CC5

Gerente da Divisão de Veículos

1

2.372,00 Superior ou cursando

4

CC7

2.134,80 Médio

5

CC8

6

CC8

Chefe Encarregado de Serviços Urbanos
1
Coordenador de Trabalho, de Conservação e de Pavi1
mentação e Drenagem
Assessor Administrativo
1

7

CC8

Coordenador de Serviços Urbanos

1

1.779,00 Médio

8

CC10

Chefe da Divisão de Trabalho do Gabinete

1

1.186,00 Médio

9

CC10

1

1.186,00 Médio

1

1.186,00 Médio

1

1.186,00 Médio

1

1.186,00 Médio

13 CC11

Chefe da Divisão de Limpeza, Varrição e Capina de Vias
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e de Serviços Extraordinários
Chefe da Divisão de Manutenção de Parques, Jardins e
Cemitérios
Chefe de Divisão de Manutenção de Vias Pluviais, Bueiros Esgotamento Sanitário
Chefe da Seção de Parques e Jardins

1

830,20 Fundamental

14 CC11

Chefe da Seção de Obras e Posturas

1

830,20 Fundamental

15 CC11

Chefe da Seção de Varrição

1

830,20 Fundamental

16 CC13

Chefe do Setor de Fiscalização de Edificações

1

686,95 Fundamental

17 CC13

Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

1

686,95 Fundamental

18 CC13

Chefe do Setor de Conservação de Edificações Públicas

1

686,95 Fundamental

19 CC14

Chefe do Serviço de Coleta de Lixo

1

678,00 Fundamental

20 CC14

Chefe do Serviço de Cemitérios

1

678,00 Fundamental

21 CC14

Chefe do Serviço de Varrição e Capina

5

678,00 Fundamental

22 CC14

Chefe do Serviço de Fiscalização de Posturas

1

678,00 Fundamental

10 CC10
11 CC10
12 CC10

1.779,00 Médio
1.779,00 Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
1

CC1

Secretário Municipal de Cultura

1

6.000,00 Sem exigência

2

CC8

Coordenador de Cultura

1

1.779,00 Médio

3

CC8

1.779,00 Médio

4

CC11

Assessor Administrativo
1
Chefe da Seção de Arquivo, Economia e Gestão Munici1
pal

5

CC13

Chefe do Setor de Atendimento e Secretaria

1

830,20 Fundamental
686,95 Fundamental

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
1

CC1

2

CC8

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca
1
Coordenador de Agricultura, Pesca e Artesanato de
1
Campo e de Mar
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3

CC11

Chefe de Seção da Agricultura

1

830,20 Fundamental

4

CC11

Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental

1

830,20 Fundamental

5

CC13

Chefe do Setor de Artesanato do Campo e do Mar

1

686,95 Fundamental

6

CC13

Chefe do Setor de Pesca

1

686,95 Fundamental

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1

CC1

6.000,00 Sem exigência

CC8

Secretário Municipal de Desenvolvimento
1
Secretário Executivo de Desenvolvimento, Gestão e Pro1
jetos Especiais
Coordenador de Desenvolvimento
1

2

CC3

3
4

CC8

Assessor Administrativo

1

1.779,00 Médio

5

CC10

1.186,00 Médio

6

CC13

Chefe da Divisão de Trabalhos do Gabinete
1
Chefe do Setor de Apoio às Micros e Pequenas Empre1
sas

3.558,00 Superior
1.779,00 Médio

686,95 Fundamental

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
1

CC1

Secretário Municipal de Governo e Planejamento

1

6.000,00 Sem exigência

2

CC4

Gerente de Captação de Recursos

1

3.202,00 Superior ou cursando

3

CC7

4

CC8

5

CC10

6

CC10

Chefe Encarregado de Marketing, Comunicação, Rela1
ções Públicas e Cerimonial
Coordenador dos Trabalhos do Gabinete
1
Chefe da Divisão de Trabalhos do Gabinete
1
Chefe da Divisão de Secretaria, Arquivo e Documenta1
ção
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ANEXO II
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
BASE LEGAL: arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000.
PREMISSAS:
A criação de cargos de Secretário Municipal (3) é essencial para o desenvolvimento das atividades administrativas e de apoio administrativo, junto à Prefeitura do Município de Piúma, tendo em vista a remodelação da sua estrutura organizacional.
Não há criação de outras cargos de natureza em comissão.
As nomeações poderão retroagir a 2 de janeiro de 2013.
METODOLOGIA DE CÁLCULO:
Cargos de provimento em comissão: gastos mensais
CARGO
Secretário Municipal

VAGAS SUBSÍDIO MENSAL SUBSÍDIO ANUAL
3

R$ 6.000,00

SOMA

R$ 72.000,00
R$ 72.000,00

Obrigações patronais

R$ 7.920,00

TOTAL

R$ 79.920,00

Tendo em vista o valor previsto na lei orçamentária, o valor da despesa é ínfimo, não impactando o
orçamento e nem as finanças públicas, no presente exercício e nos dois posteriores.
DECLARAÇÃO
Declaro, para os fins de direito, que o aumento da despesa apresentado neste documento é compatível com a lei do plano plurianual (PPA) e com a lei das diretrizes orçamentárias (LDO).
Piúma, 17 de janeiro de 2013.

Samuel Zuqui
Prefeito
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 1.931, DE 5 DE JULHO DE 2013

Altera a estrutura organizacional da Prefeitura do
Município de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica revogado o art. 1º da Lei nº 1.902, de 17 de janeiro de 2013,
extinguindo a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, que será desmembrada
em Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Administração terá por competência:
I - programar, executar, supervisionar e controlar as atividades de
administração geral;
II - conceber e gerir o Sistema Municipal de Administração Geral;
III - propor políticas sobre a administração de pessoal;
IV - exercer funções normativas e de controle da atuação da administração,
no ordenamento de recursos humanos;
V - recrutar, selecionar, registrar e controlar o pessoal, bem como controlar a
folha de pagamento e demais atividades relativas ao quadro de pessoal da Prefeitura;
VI - organizar programas e atividades de capacitação e desenvolvimento dos
recursos humanos da Prefeitura;
VII - administrar planos de classificação de cargos e vencimentos;
VIII - promover, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde,
inspeção de saúde dos servidores para efeitos de administração, licenças, aposentadorias e
outros fins legais;
IX - divulgar técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no
ambiente da Prefeitura, de modo a reduzir ou eliminar os riscos existentes;
X - elaborar normas referentes à administração e conservação de material e
do patrimônio, mobiliário e imobiliário;
XI - exercer as atividades referentes á padronização, aquisição, guarda e
distribuição de material;
XII - administrar o Almoxarifado Central da Prefeitura;
XIII - realizar as licitações destinadas à aquisição de materiais, à contratação
de obras e serviços e à alienação de bens móveis e imóveis, pertinentes às atividades da
Prefeitura;
XIV - manter atualizado o cadastro de fornecedores do Município e
providenciar as compras de bens e materiais necessários ao funcionamento dos demais

órgãos da administração;
XV - efetuar o tombamento, o registro, o inventário, a proteção e a
conservação dos bens móveis da Prefeitura;
XVI - coordenar os serviços de portaria e zeladoria geral;
XVII - acompanhar e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços
públicos;
XVIII - elaborar normas e promover as atividades relativas a recebimento,
distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e dos
documentos em geral que tramitam na Prefeitura;
XIX - assessorar aos órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos,
referentes a pessoal, material, arquivos e patrimônio;
XX - promover a redação, registro e expedição dos atos do Prefeito;
XXI - preparar e encaminhar o expediente a ser despachado pelo Prefeito;
XXII - definir e operacionalizar objetivos de ação governamental;
XXIII - zelar pelo bom atendimento ao cidadão;
XXIV - organizar e administrar o controle dos transportes e do tráfego;
XXV - guardar, distribuir, utilizar e manter os veículos e máquinas de
propriedade da Prefeitura, em conjunto com as Secretarias para as quais os veículos
prestam serviço;
XXVI - proceder à fiscalização, reparos e recuperação dos veículos e
máquinas municipais, em oficina própria ou especializadas;
XXVII - fiscalizar, regulamentar e controlar o serviço público de transporte
de passageiros, além de outros serviços concedidos e permitidos;
XXVIII - implantar e manter a sinalização de trânsito;
XXIX - exercer atividades de levantamento de estatística e a realização de
estudos para melhoria do trânsito urbano;
XXX - executar ações de apoio à segurança pública.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração compreende as
seguintes áreas de atuação:
I - Coordenadoria de Administração;
II - Divisão de Atendimento ao Cidadão;
III - Seção de Protocolo;
IV - Setor de Atendimento de Serviços;
V - Serviço de Manutenção Predial;
VI - Serviço de Patrimônio e Almoxarifado;
VII - Serviço de Arquivo Público;
VIII - Serviço de Telefonia;
IX - Gerência de Recursos Humanos;
X - Coordenadoria de Pessoal;
XI - Seção de Folha de Pagamento;
XII - Ouvidoria;
XIII - Secretaria Executiva de Transportes e Assuntos de Segurança;
LEI Nº 1.931, DE 5 DE JULHO DE 2013
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XIV - Seção de Controle do Tráfego;
XV - Divisão de Apoio à Segurança;
XVI - Divisão de Mecânica;
XVII - Coordenadoria Geral de Compras;
XVIII - Coordenadoria de Licitações;
XIX - Seção de Contratos e Ordem de Serviços e Fornecimento;
XX - Serviço de Cotação de Preços.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda terá por competência:
I - cadastrar, lançar, arrecadar e fiscalizar os tributos e demais receitas
municipais;
II - registrar, acompanhar e controlar, contabilmente, a administração
orçamentária, financeira e patrimonial;
III - exercer atividades de inscrição e o controle da dívida ativa do Município;
IV - preparar os balancetes, bem como o balanço geral, e as prestações de
contas e recursos transferidos para o Município por outras esferas de governo;
V - prestar contas relativas à aplicação de recursos provenientes de
convênios, juntamente com a Secretaria respectiva, sob a supervisão da área competente
da Secretaria Municipal de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especias;
VI - receber, pagar, guardar, movimentar e fiscalizar o dinheiro e outros
valores;
VII - regulamentar a legislação tributária e do processo fiscal;
VIII - assessorar aos órgãos da Prefeitura em assuntos fiscais, fazendários e
financeiros;
IX - executar as funções de licenciamento para localização de atividades
comerciais, industriais e de serviços, de acordo com a legislação;
X - preparar os dados necessários à elaboração de proposta orçamentária e as
tarefas de controle de sua execução;
XI - coletar dados e realizar cálculos, para fixação das taxas, tarifas e preços
públicos;
XII - conhecer os problemas e as demandas da população, em relação à sua
área de atuação;
XIII - estudar e propor alternativas de solução social e economicamente
compatíveis com a realidade;
XIV - gerenciar os convênios celebrados pelo Município, acompanhando sua
execução, supervisionando e cooperando na preparação dos processos de prestação de
contas pela Secretaria envolvida no convênio;
XV - promover a política orçamentária do Município, em conjunto com a área
competente da Secretaria de Turismo, Fomento à Economia e Projetos Especiais, mediante
as seguintes ações:
a) acompanhamento da execução do orçamento municipal, em perfeito
entrosamento com o Gabinete do Prefeito;
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b) coordenação de esforços para integrar o planejamento municipal com o
estadual e o federal;
c) elaboração dos anteprojetos de leis das diretrizes orçamentárias, do
orçamento anual e do plano plurianual;
d) orientação e controle do processo de planejamento em nível municipal;
e) fornecimento de dados e informações para a elaboração da mensagem
anual do Prefeito;
f) implantação de medidas que visem manter atualizadas as plantas
cadastrais necessárias ao planejamento urbano e à formulação das políticas tributárias do
Município;
g) orientação aos órgãos da administração quanto às técnicas de
planejamento, orçamento, informática, organização e método, e ao aperfeiçoamento dos
sistemas administrativos.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda compreende
as seguintes áreas de atuação:
I - Serviço de Gabinete;
II - Coordenadoria de Finanças;
III - Coordenadoria de Controle Orçamentário;
IV - Gerência de Tributos;
V - Coordenadoria de Arrecadação;
VI - Seção de Atendimento Tributário;
VII - Divisão de Fiscalização;
VIII - Gerência de Contabilidade;
IX - Tesouraria;
X - Seção de Lançamentos Contábeis;
XI - Serviço de Arquivo.
Art. 4º Ficam criados os seguintes cargos comissionados: Supervisor de
Projetos (CC2) lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços; Gerente da Defesa Civil
(CC5), lotado no Gabinete; Diretor Geral de Hospital (CC2), Secretário Executivo Técnico
da Saúde (CC3), Diretor de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Saúde da
Família (CC4) e Diretor de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Saúde Bucal
(CC4), lotados na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 5º Os cargos de provimento em comissão, relacionados às Secretarias
Municipais de Administração e de Finanças e Fazenda, com os respectivos vencimentos e
grau de escolaridade mínima exigido, são os constantes do Anexo I a esta lei.
§ 1º As atribuições dos cargos já existentes permanecem vigendo como
foram regulamentadas pelo Poder Executivo, por força do art. 35 da Lei nº 1.426 de 2009.
§ 2º As atribuições dos cargos comissionados criados no art. 4º são as
constantes do Anexo II desta Lei.
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Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
recursos orçamentários e créditos consignados à Prefeitura do Município de Piúma,
devendo o Poder Executivo encaminhar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de lei ao
Poder Legislativo abrindo os créditos adicionais especiais necessários à nova estrutura
organizacional, se for o caso.
Parágrafo único. O disposto nesta lei, enquanto ação governamental, não
acusa impacto orçamentário e financeiro, como é explicado no Anexo III, uma vez que
haverá transposição dentro do próprio orçamento do Poder Executivo.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Piúma, 5 de julho de 2013,
49º aniversário da emancipação político-administrativa.

Samuel Zuqui
Prefeito

PUBLICADO NA FORMA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
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LEI Nº 1.931, DE 5 DE JULHO DE 2013
ANEXO I
TABELA DE SÍMBOLOS, VAGAS E CARGOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VAGAS
CARGO
01
Secretário Municipal de Administração
01
Gerente de Recursos Humanos
01
Ouvidor
01
Coordenador de Administração
01
Coordenador de Pessoal
01
Coordenador Geral de Compras
01
Coordenador de Licitações
01
Chefe da Divisão de Atendimento ao Cidadão
01
Chefe da Divisão de Apoio à Segurança
01
Chefe da Divisão de Mecânica
01
Chefe da Seção de Protocolo
01
Chefe da Seção de Folha de Pagamento
01
Chefe da Seção de Controle de Tráfego
01
Chefe da Seção de Contratos, Ordens de Serviços e Fornecimento
01
Chefe do Setor de Atendimento de Serviços
01
Chefe do Serviço de Manutenção Predial
01
Chefe do Serviço de Patrimônio e Almoxarifado
01
Chefe do Serviço de Arquivo Público
01
Chefe do Serviço de Telefonia
01
Chefe do Serviço de Cotação de Preços
01
Supervisor de Desenvolvimento de Recursos Humanos
01
Secretário Executivo de Tecnologia da Informação
01
Secretário Executivo de Qualidade e Controle de Recursos Humanos
01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
01
Chefe Geral de Compras
01
Chefe Pregoeiro em Licitação
01
Gerente Geral de Compras
01
Assessor Administrativo

ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII

SÍMBOLO
CC1
CC5
CC7
CC8
CC8
CC8
CC8
CC10
CC10
CC10
CC11
CC11
CC11
CC11
CC13
CC14
CC14
CC14
CC14
CC14
CC2
CC3
CC3
CC4
CC4
CC4
CC5
CC8

ORDEM
I
II
III
IV
V
VI
VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA
SÍMBOLO VAGAS
CARGO
CC1
01
Secretário Municipal de Finanças e Fazenda
CC5
01
Gerente de Contabilidade
CC8
01
Coordenador de Finanças
CC8
01
Coordenador de Controle Orçamentário
CC8
01
Coordenador de Arrecadação
CC9
01
Chefe da Tesouraria
CC10
01
Chefe da Divisão de Fiscalização
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VIII
IX
X
XI
XII
XIII

CC11
CC11
CC14
CC14
CC5
CC8

01
01
01
01
01
01

Chefe da Seção de Atendimento Tributário
Chefe da Seção de Lançamentos Contábeis
Chefe do Serviço de Arquivo
Chefe do Serviço de Gabinete
Gerente de Fiscalização
Assessor Administrativo
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LEI Nº 1.931, DE 5 DE JULHO DE 2013
ANEXO II
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS CRIADOS
CARGO

Gerente de Projetos

Coordenador da Defesa
Civil

Diretor Geral de Hospital

ATRIBUIÇÕES
Tratar do planejamento e controle de projetos; Gerenciar cada projeto,
planejando sua execução antes de iniciá-lo e acompanhá-lo, com metas
estabelecidas, tarefas a serem realizadas e o progresso destas, conforme os
recursos necessários disponíveis; Controlar um projeto, medindo o progresso
e desempenho por um sistema ordenado pré-estabelecido (execução e
encerramento do projeto). Identificar riscos, suas probabilidades e impactos
para estudar formas de mitigá-los para que se garanta o andamento do
projeto pelos parâmetros estabelecidos, corrigindo ações sempre que
necessário.
Ser o responsável por: auxiliar o prefeito a executar a PNPDEC em âmbito
local; coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a
União e os Estados; incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal; identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas
ocupações nessas áreas;
detectar situação de emergência e estado de
calamidade pública e imediatamente avisar ao prefeito municipal; vistoriar
edificações e áreas de risco e informar imediatamente ao prefeito sobre a
necessidade de intervenção preventiva e evacuação da população das áreas
de alto risco ou das edificações vulneráveis; organizar e administrar abrigos
provisórios para assistência à população em situação de desastre, em
condições adequadas de higiene e segurança; manter a população informada
sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre
protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em
circunstâncias de desastres; mobilizar e capacitar os radioamadores para
atuação na ocorrência de desastre; promover a realização regular de
exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa
Civil; promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em
situações de desastre;- proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas
atingidas por desastres; manter a União e o Estado informados sobre a
ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município;
estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários,
clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e
comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de
associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades
apoiadas; e prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por
desastres.
Representar, no âmbito hospitalar, o Secretário da Saúde Municipal e ser o
superior hierárquico de todos os setores do Hospital; executar as normas e
deliberações da Secretaria Municipal de Saúde, na área de sua competência;
representar o Hospital Municipal em todas as instâncias e praticar todos os
atos de gestão referente à unidade; assegurar assistência à saúde no âmbito
hospitalar, ambulatorial, urgência e emergência nas especialidades oferecidas
pelo Hospital; cumprir e fazer cumprir no Hospital a política de assistência
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recomendada pela SEMUSA/SUS/Ministério da Saúde; assegurar que as
atividades desenvolvidas na instituição estejam fundamentadas na missão do
Hospital, com objetivos e metas claramente definidos, renovados e
perseguidos por todos os níveis gerenciais; assegurar padrões profissionais
qualificados e éticos, adequados à prestação de assistência médico-hospitalar
aos usuários. Realizar uma administração moderna, participativa e
qualificada; realimentar a operacionalização dos serviços, por meio de uma
avaliação sistemática, assegurando a garantia da efetividade, eficiência e a
aceitabilidade da organização no Macro-Sistema; verificar sistematicamente a
situação econômica, financeira e operacional do hospital, podendo, ouvido o
Secretário de Saúde e o Prefeito, determinar a reformulação de planejamento
e programa de trabalho; atuar, junto à direção das várias unidades de saúde,
no sentido de assegurar o alcance dos objetivos comuns e o desenvolvimento
harmônico e eficiente dos programas de atenção à saúde; zelar pela
assiduidade e atividade dos componentes do corpo clínico e pessoal técnicoadministrativos aplicando as penas de sua competência, respondendo
pessoalmente pela sua omissão; apresentar ao Secretário de Saúde Municipal
e ao Prefeito relatório semestral do hospital, especificando a situação
operacional, administrativa e financeira, bem como a situação do corpo
clínico e do pessoal técnico; convocar reuniões ordinárias e extraordinárias
relativas aos assuntos pertinentes ao Hospital; baixar portarias e instruções
de serviço para os diversos setores do hospital, devendo as portarias e
instruções serem assinadas em conjunto com o Secretário Municipal de
Saúde; resolver os casos omissos, após apreciação do assunto pelo Secretário
de Saúde.
Prestar o assessoramento direto ao Secretário Municipal da Saúde naquilo
que diz respeito ao encaminhamento de assuntos políticos e administrativos,
competindo-lhe o atendimento às pessoas, à organização e acompanhamento
da agenda de compromissos, à organização e redação de despachos e
correspondência por orientação do Secretário, ao encaminhamento de
assuntos em níveis interno e externo à SEMUSA, assim como todas as
atividades que possam facilitar a atuação, a relação e o deslocamento do
Secretário; promover atividades relacionadas à regulação e à organização da
atenção à saúde; promover a execução dos serviços administrativos de
suporte às reuniões da SEMUSA, assim como as demais atividades correlatas;
promover, por meio dos gestores municipais, a harmonização, a
modernização, a mediação de relações e a integração do SUS/ ES, em
cumprimento às diretrizes emanadas do âmbito municipal, estadual e do
âmbito federal para atenção à saúde; elaborar relatório trimestral de suas
atividades que deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde;
prestar o assessoramento direto ao Secretário Municipal de Saúde e executar
as suas ordens; diligenciar, com o máximo de urgência e prioridade, para o
integral cumprimento das determinações judiciais dentro do prazo
estabelecido nas decisões; manter contato direto com a Secretaria de Saúde
Estadual, com o Ministério da Saúde e com todos os outros órgãos que de
alguma forma estejam ligados ao município de Piúma no que tange à saúde.
Elaborar o plano de implantação/expansão/implementação da Estratégia da
Saúde da Família no Município; monitorar e avaliar o processo de
implantação da Estratégia Saúde da Família e seu impacto em parceria com
os setores afins; acompanhar a supervisão geral do programa no que diz
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respeito a normatização e organização da prática da atenção básica em saúde,
garantindo a integralidade e a intersetorialidade; acompanhar a estruturação
da rede básica na lógica da Estratégia da Saúde da Família; buscar junto à
gestão municipal os recursos materiais para o desenvolvimento das ações;
articular junto com o Secretário Municipal de Saúde a busca de parcerias com
as instituições de ensino superior para os processos de capacitação, titulação
e ou acreditação dos profissionais ingressos na Estratégia da Saúde da
Família; articular outros setores da Secretaria Municipal de Saúde visando à
integração e contribuição desses com a implantação da Estratégia da Saúde
da Família; conhecer as realidades das famílias pelas quais são responsáveis,
com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológica; identificar os problemas de saúde e situações
de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta; promover a
interação e integração com todas as ações executadas pelo Programa de
Saúde da Família com os demais integrantes da Equipe da Unidade de Saúde
da Família; elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para
o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco à
saúde; executar, de acordo com a sua atribuição profissional, os
procedimentos de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da
vida; valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de
vinculo de confiança, de afeto de respeito; garantir acesso a continuidade do
tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os
casos de maior complexidade; prestar a assistência integral à população
adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;
coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para saúde;
promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e
informais existentes na comunidade para o enfrentamento dos problemas
identificados; fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade
conceitos de cidadania, de direito á saúde e suas bases legais; executar
assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito
de sua competência; elaborar relatório trimestral de suas atividades que
deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde.
Promover e Participar de eventos afins à área de saúde bucal; Orientar e
consolidar os processos de planejamento e avaliação bem como as análises de
resultados e impactos; Estimular a realização do processo de planejamento do
sistema de saúde do município, incluindo os investimentos em saúde bucal;
Propor estratégias de intervenção, metodologias e normas técnicas, conforme
as prioridades estabelecidas por meio da análise do perfil epidemiológico;
selecionar, elaborar, monitorar e dar publicidade aos indicadores de saúde
bucal e da qualidade de vida da população do município, bem como aos
indicadores de produtividade e de qualidade para serviços de saúde, afetos à
saúde bucal; Assessorar a implantação e desenvolvimento da adoção dos
indicadores de avaliação junto ao município; Assessorar, Monitorar e
articular programas e projetos de Saúde Bucal; Avaliar as ações de saúde
bucal realizadas no município, incluindo a prestação de serviços; Avaliar o
impacto das ações de saúde bucal na qualidade de vida da população do
município; Acompanhar, avaliar e monitorar os resultados dos projetos
realizados; Gerenciar as demandas odontológicas do município, de acordo
com as prioridades definidas a partir das análises do levantamento
epidemiológico; Promover e divulgar a análise do levantamento
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epidemiológico, das oportunidades de vida da população e dos riscos à sua
saúde bucal; Identificar demandas e especificidades do município de modo a
orientar a sua operacionalização em conformidade às políticas nacional e
estadual de Saúde; Identificar situações problema e prioridade de intervenção
em saúde bucal. Identificar, a partir dos indicadores de qualidade, da análise
do perfil epidemiológico, os riscos à saúde bucal; Propor projetos de
educação continuada; Orientar e difundir as normas sanitárias para a correta
instalação de consultórios odontológicos nas Unidades de Saúde; Orientar e
participar, de forma articulada com outras instituições, do desenvolvimento
do processo de trabalho, envolvendo os
profissionais da área de saúde bucal do município; elaborar relatório
trimestral de suas atividades que deverá ser encaminhado ao Secretário
Municipal de Saúde.
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LEI Nº 1.931, DE 5 DE JULHO DE 2013
ANEXO III
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
BASE LEGAL: arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000.
PREMISSAS:
A criação de cargos descritos no art. 4º desta Lei é essencial para o desenvolvimento das atividades
administrativas e de apoio administrativo, junto à Prefeitura do Município de Piúma, tendo em vista a
remodelação da sua estrutura organizacional.
Não há criação de outros cargos de natureza em comissão.

METODOLOGIA DE CÁLCULO:
Cargos de provimento em comissão: gastos mensais
VAGAS

VENCIMENTO

VENCIMENTO
ANUAL

Gerente de Projetos

1

R$ 4.625,39

R$ 55.504,68

Coordenador da Defesa Civil

1

R$ 2.372,00

R$ 28.464,00

Diretor Geral de Hospital

1

R$ 4.625,39

R$ 55.504,68

Coordenador de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação da Saúde da Família

1

R$ 3.202,00

R$ 38.424,00

Gerente de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
de Saúde Bucal

1

R$ 3.202,00

R$ 38.424,00

Secretário Executivo Técnico da Saúde

1

R$3.558,00

R$42.696,00

CARGO

SOMA

R$ 259.017,36

Obrigações patronais

R$ 28.491,90

TOTAL

R$ 287.509,26

Tendo em vista o valor previsto na lei orçamentária, o valor da despesa é ínfimo, não impactando o
orçamento e nem as finanças públicas, no presente exercício e nos dois posteriores.
DECLARAÇÃO
Declaro, para os fins de direito, que o aumento da despesa apresentado neste documento é
compatível com a lei do plano plurianual (PPA) e com a lei das diretrizes orçamentárias (LDO).
Piúma, 5 de julho de 2013.

Samuel Zuqui
Prefeito
LEI Nº 1.931, DE 5 DE JULHO DE 2013

12

MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 1.934, DE 25 DE JULHO DE 2013

Dispõe sobre o desmembramento da Secretaria de
Agricultura, Pesca e Meio Ambiente e dá outras
providências.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica revogado o art. 4º da Lei nº 1.902, de 17 de janeiro de 2013, que passará a
viger com a seguinte redação:
"Art. 4º-A Fica criada a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, com as
seguintes atribuições:
I - realizar programas de fomento à agropecuária, indústria, comércio e todas as
atividades produtivas do Município;
II - articular-se com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na
iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos financeiros par a
economia do Município;
III - elaborar cadastro dos diversos tipos de produtores agrícolas rurais do
Município;
IV - apoiar a difusão de novas tecnologias nas diversas áreas da produção rural;
V - manter culturas tradicionais, bem como a diversificação de novas culturas
vegetais e animais;
VI - orientar para o uso do solo, correção, adubação e tratos culturais;
VII - apoiar aos pequenos proprietários do Município com maquinários, técnicos
capacitados;
VIII - implantar e manter viveiros, objetivando ao fornecimento de mudas e
sementes aos produtores com a finalidade de melhorar a qualidade e diversificação dos
produtos, bem como a criação e manutenção de hortas comunitárias e escolares;
IX - apoiar a todo o programa de desenvolvimento voltado para o produtor rural;
X - planejar, coordenar, orientar, acompanhar e executar os programas da área;
XI - apoiar operacionalmente a execução de todos os projetos que envolvam o uso
de máquinas e equipamentos;
XII - emitir Certificado Fitossanitário de Origem (CFO);
XIII - apoiar o produtor rural com máquinas e equipamentos;
XIV - adotar políticas que visem o desenvolvimento da agropecuária e do sistema
de abastecimento;
XV - organizar e administrar os serviços municipais de mercados, matadouros,
feiras livres e comércio em geral, além de outras formas de distribuição de bens e
alimentos;
XVI - executar programas de extensão rural e ordenamento industrial e comercial,
visando a criação ou aprimoramento das áreas preexistentes, em articulação com outros
órgãos municipais e as entidades políticas ou privadas que atuem no setor;

XVII - incentivar a formação de associações, cooperativas e outras formas de
organização voltadas à melhoria da produção agrícola e de pesca e do comércio, fazendo
com que os consumidores possam usufruir da produção do Município;
XVIII - articular-se com organismos, tanto de âmbito governamental como da
iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos em prol do
Município, para ampliação da cobertura dos serviços de eletrificação rural;
XIX - organizar e manter cadastro relativo a imóveis rurais do Município;
XX - conhecer os problemas e as demandas da população rural;
XXI - dar assistência ao pescador, visando desenvolver a atividade pesqueira no
Município;
XXII - incentivar, promover e fiscalizar a instalação de feiras e mercados para
vendas de produtos agrícolas e da pesca do Município;
XXIII - apoiar e incentivar a criação de hortas comunitárias familiares no
perímetro urbano do Município;
XXIV - realizar, em colaboração com entidades públicas e privadas, programas de
capacitação de mão-de-obra e sua integração ao mercado de trabalho local;
XXV - organizar as atividades ocupacionais dos diferentes grupos da comunidade,
visando sua integração à economia local;
XXVI - organizar atividades que visem orientar o comportamento de grupos
específicos, em face de programas de saúde, higiene, educação e outros, em colaboração
com as demais Secretarias;
XXVII - formular e desenvolver projetos que visem organizar e dar continuidade às
atividades econômicas alternativas, com o objetivo de minorar o problema do desemprego
do Município;
XXVIII - coordenar as ações dos órgãos públicos e das entidades privadas que
visem solucionar os problemas sociais da comunidade urbana e rural;
XXIX - estimular o crescimento e a situação da agricultura orgânica no
Município.
XXXVI - demais atividades correlatas.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca compreende as
seguintes áreas de atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria;
III - Coordenadoria de Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar;
IV - Setor de Pesca;
V - Setor de Artesanato do Campo e do Mar; e
VI - Seção de Agricultura.
Art. 4º-B Fica criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com as seguintes
atribuições:
XXX - adotar uma política de controle de poluição e de investimentos na área de
meio ambiente;
XXXI - combater a poluição:
a) das águas oceânicas e costeiras, decorrente de lançamento maciço de esgotos
domésticos, lixo e resíduos industriais; e
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b) do solo, seja pelo lançamento de resíduos sólidos de variada procedência, seja
pela ocupação desordenada dos morros e encostas;
XXXII - defender os manguezais protegidos por legislação federal, estadual ou
municipal;
XXXIII - proteger o ecossistema, incluindo a preservação e a recuperação de áreas
ecologicamente significativas;
XXXIV - estudar e propor alternativas de solução socioeconômica, compatível com
a realidade local;
XXXV - exercer a fiscalização e exigir o cumprimento do Código Municipal de
Meio Ambiente; e
XXXVI - demais atividades correlatas.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente compreende as
seguintes áreas de atuação:
I - Divisão de Trabalhos do Gabinete;
II - Setor de Atendimento e Secretaria;
III - Seção de Fiscalização Ambiental."
Art. 2º Os cargos de provimento em comissão, relacionados às Secretarias
Municipais de que trata esta lei, com os respectivos vencimentos e grau de escolaridade mínima
exigido, são os constantes do Anexo I a esta lei.
Parágrafo único. As atribuições dos cargos permanecem vigendo como foram
regulamentadas pelo Poder Executivo, por força do art. 35 da Lei nº 1.426 de 2009.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução correrão por conta de recursos
orçamentários e créditos consignados à Prefeitura ao Município de Piúma.
Parágrafo único. O disposto nesta lei, enquanto ação governamental, não acusa
impacto orçamentário e financeiro, como é explicado no Anexo II, uma vez que haverá
transposição dentro do próprio orçamento do Poder Executivo.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Piúma, 25 de julho de 2013,
49º aniversário da emancipação político-administrativa.

Samuel Zuqui
Prefeito
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LEI Nº 1.934, DE 25 DE JULHO DE 2013
ANEXO I

SÍMBOLO

1

CC1

1 Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente

2

CC8

1 Coordenador de Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar

VAGAS

ORDEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
DENOMINAÇÃO

3 CC11 1 Chefe da Seção de Agricultura
4 CC11 1 Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental
5 CC13 1 Chefe do Setor de Artesanato do Campo e do Mar
6 CC13 1 Chefe do Setor de Pesca

SÍMBOLO

1

CC1

VAGAS

ORDEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DENOMINAÇÃO

1 Secretário Municipal de Meio Ambiente

4 CC11 1 Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental

SÍMBOLO

1

CC1

1 Secretário Municipal de Agricultura e Pesca

2

CC8

1 Coordenador de Agricultura, Pesca e Artesanato do Campo e do Mar

VAGAS

ORDEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
DENOMINAÇÃO

3 CC11 1 Chefe da Seção de Agricultura
5 CC13 1 Chefe do Setor de Artesanato do Campo e do Mar
6 CC13 1 Chefe do Setor de Pesca

LEI Nº 1.934, DE 25 DE JULHO DE 2013

4/5

LEI Nº 1.934, DE 25 DE JULHO DE 2013
ANEXO II
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
BASE LEGAL: arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000.
PREMISSAS:
A criação de cargos de Secretário Municipal (3) é essencial para o desenvolvimento das
atividades administrativas e de apoio administrativo, junto à Prefeitura do Município de Piúma,
tendo em vista a remodelação da sua estrutura organizacional.
Não há criação de outras cargos de natureza em comissão.
METODOLOGIA DE CÁLCULO:
Cargos de provimento em comissão: gastos mensais
CARGO
Secretário Municipal

VAGAS

SUBSÍDIO MENSAL

1

R$ 6.000,00

SOMA

SUBSÍDIO ANUAL
R$ 72.000,00
R$ 72.000,00

Obrigações patronais

R$ 7.920,00

TOTAL

R$ 79.920,00

Tendo em vista o valor previsto na lei orçamentária, o valor da despesa é ínfimo, não impactando o
orçamento e nem as finanças públicas, no presente exercício e nos dois posteriores.
DECLARAÇÃO
Declaro, para os fins de direito, que o aumento da despesa apresentado neste documento é
compatível com a lei do plano plurianual (PPA) e com a lei das diretrizes orçamentárias (LDO).
Piúma, 25 de jULHO de 2013.

Samuel Zuqui
Prefeito
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 1.966, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a alteração da estrutura do sistema de
controle interno.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos adiante
enumerados da Lei nº 1,807, de 9 de dezembro de 2011:
I - o art. 2º:
“Art. 2º O controle interno do Município compreende o plano de
organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para
salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o
cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos das políticas
administrativas prescritas, assim como verificar a exatidão e a fidelidade das
informações e assegurar o cumprimento da lei.”;
II - o inciso XVIII do art. 5º:
“Art. 5º (...)
XVIII - verificar os atos de admissão e exoneração de pessoal, aposentadoria,
reforma, revisão de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de
Contas;”;
III - o art. 7º:
“Art. 7º O órgão central do Sistema de Controle Interno será a
Controladoria Geral do Município, órgão autônomo do Governo Municipal,
responsável por assistir diretamente o Prefeito quanto aos assuntos que, no âmbito
do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento
da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e
auditoria, contando com dotação orçamentária própria para o desempenho de suas
atividades.”;
IV - o § 2º do art. 11:
“Art. 11º (...)
§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria Geral deverá dispensar
tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Prefeito ou pelo Presidente da
Câmara, conforme o caso.”;
V - o art. 12:
“Art. 12. É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese, a terceirização da
implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de
exclusiva competência do Município,”;
VI - o art. 13:
“Art. 13. O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade
já existente na estrutura dos Poderes Executivo ou Legislativo, que seja ou venha a

ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de controle
interno.”.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 1.807/2011 fica acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 3º (...)
Parágrafo único. Os Poderes e órgãos referidos no caput deste artigo
deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de
procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder ou órgão, incluindo as
respectivas administrações direta e indireta, se for o caso.”.
Art. 3º Fica criado, no âmbito da Controladoria Geral do Município, o cargo
comissionado de Coordenador de Transparência e Gestão Eletrônica, com as seguintes atribuições
e requisitos:
I - atribuições:
a) responsabilizar-se pelo portal da transparência, que englobará informações
fornecidas pelas unidades de transparência das Secretarias Municipais, coordenando e
organizando as informações para divulgação;
b) responsabilizar-se por dar resposta a pedidos realizados por cidadãos ou órgãos
governamentais sobre tópicos da transparência, por analisar as informações e encaminhar ao
Controlador Geral relatórios para decisão final;
II - requisito: nível superior de escolaridade, completo ou em curso;
III - padrão de vencimento: CC4 (Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009).
Art. 4º Fica transporto o cargo de Ouvidor Municipal, previsto no Anexo I da Lei nº
1.,426/2009, à Controladoria Geral do Município, com as seguintes atribuições e requisitos:
I - atribuições:
a) receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de
informação sobre atos considerados ilegais, comissivos ou omissivos, arbitrários, desonestos,
indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos ou agentes
públicos;
b) diligenciar junto as unidades da administração competentes para a prestação por
esses de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de
reclamações ou pedidos de informações, na forma da alínea “a” deste inciso;
c) manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como
sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;
d) informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido,
excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
e) comunicar ao Controlador Geral, para apuração, todo e qualquer ato lesivo ao
patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo
atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações
recebidas;
II - requisito: nível superior de escolaridade, completo;
III - padrão de vencimento: CC7 (Lei nº 1.426/2009).
Art. 5º Fica revogado o art. 1º da Lei nº 1.491, de 1º de outubro de 2009.
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Art. 6º Os recursos para implementação e execução desta lei correrão à conta da
dotação orçamentária específica do Poder Executivo, ficando o mesmo autorizado a proceder às
alterações necessárias no orçamento.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 19 de dezembro de 2013,
49º aniversário da emancipação político-administrativa.

Samuel Zuqui
Prefeito
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.051, DE 9 DE ABRIL DE 2015

Dispõe sobre a extinção e criação de cargos comissionados
na Estrutura Administrativa e Organizacional da
Prefeitura do Município de Piúma Estado do Espírito
Santo e dá outras providências.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados, na Estrutura Administrativa e Organizacional da Prefeitura
do Município de Piúma Estado do Espírito Santo, os cargos de provimento em comissão adiante
relacionados, com seus respectivos vencimentos, quantitativo de vagas e grau mínimo de
escolaridade exigível:

DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO
(REFERÊNCIA
PARA
PAGAMENTO)

VENCIMENTO
(R$)

VAGAS

Secretário Executivo de
Programas de Tecnologia da
Assistência Social

CC-3

R$ 4.479,87

01

Diretor de Comunicação

CC-4

R$ 4.031,88

01

CC-8

R$ 2.239,93

01

CC-8

R$ 2.239,93

01

Coordenador Administrativo

CC-9

R$ 1.941,27

02

Coordenador Administrativo

CC-9

R$ 1.941,27

02

Coordenador Administrativo

CC-9

R$ 1.941,27

01

Coordenador de Saúde Bucal

CC-9

R$ 1.941,27

01

CC-9

R$ 1.941,27

01

CC-9

R$ 1.941,27

01

CC-9

R$ 1.941,27

01

CC-10

R$ 1.493,28

01

CC-10

R$ 1.493,28

01

Coordenador de Tecnologia da
Informação
Coordenador de Transportes da
Saúde

Coordenador Geral de
Contratos
Coordenador de Projetos de
Engenharia
Coordenador de Redação e
Material Gráfico Institucional
Chefe de Departamento
Administrativo
Chefe do Departamento de
Comunicação

ESCOLARIDADE

Ensino Superior
Completo ou
Cursando
Ensino Superior
Completo ou
Cursando
Ensino Médio
Completo.
Ensino Médio
Completo.
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Odontologia
(cursando)
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo

SECRETARIA

Assistência
Social
Governo e
Planejamento
Administração
Saúde
Cultura
Saúde
Assistência
Social
Saúde
Administração
Obras e
Serviços
Governo e
Planejamento
Turismo
Governo e
Planejamento

Chefe de Divisão Administrativa

CC-10

R$ 1.423,28

01

Assistente I

CC-11

R$ 1.045,29

12

Assistente II

CC-13

R$ 864,93

03

Ensino Médio
Completo
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo

Educação
Distribuído nas
Secretarias
Distribuído nas
Secretarias

§ 1º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, devendo a escolha recair em pessoas que satisfaçam os
requisitos gerais para a investidura no serviço público e possuam a escolaridade mínima exigida
em cada caso.
§ 2º Os ocupantes dos cargos de provimento em comissão estão sujeitos:
I - ao regime de dedicação exclusiva, vedado o exercício de outra atividade, pública
ou privada; e
II - à jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho.
Art. 2º São atribuições dos cargos de provimento em comissão, criados por esta Lei:
I - Secretário Executivo de Programas de Tecnologia da Assistência Social:
1. Planejar, orientar e coordenar as ações de tecnologia da informação a serem
desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, dentro das diretrizes
específicas de tal secretaria;
2. Executar a implantação das políticas e dos programas da Secretaria de Assistência
Social, mediante gestão criativa própria e dos Governos Estadual e Federal;
3. Implementar sistema de rede de informações da Secretaria de Assistência Social
em seus inúmeros programas;
4. Prestar suporte técnico aos usuários da Assistência Social;
5. Coordenar treinamentos relativos à tecnologia da informação no âmbito dos
setores da Secretaria de Assistência Social;
6. Promover treinamentos e cursos na área de tecnologia da informação aos
assistidos pela SEMAS;
7. Desenvolver programas e coordenar os sistemas informatizados da Secretaria de
Assistência Social;
8. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
II - Diretor de Comunicação:
1. Gerir a política de comunicação a ser adotada na Prefeitura Municipal de Piúma;
2. Articular-se com órgãos e entidades da Administração Municipal, objetivando
ação integrada dos serviços inerentes à área de comunicação social;
3. Assegurar o intercâmbio de informações e de cooperação com empresas, órgãos e
entidades de comunicação;
4. Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas, marketing e divulgação
de diretrizes, planos, programas e outros assuntos de interesse da Prefeitura;
5. Promover atividades de informação ao público, acerca da ação dos órgãos da
Prefeitura, através dos canais disponíveis de comunicação;
6. Dar assistência na elaboração de todo o material informático correspondente às
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atividades da Administração Municipal, a ser divulgado pela imprensa;
7. Providenciar a publicação, na imprensa, do noticiário levado a efeito pela
Prefeitura;
8. Selecionar, catalogar e interpretar as matérias jornalísticas de interesse da
Administração;
9. Disciplinar, agendar e orientar as participações do Prefeito Municipal e outros
servidores da Administração em entrevistas, enquetes e debates, que objetivarem os interesses do
Município;
10. Redigir os boletins informativos da Administração;
11. Elaborar as informações e responder às críticas, elogios ou consultas formuladas
à Administração;
12. Ajudar na preparação de relatórios, folhetos e outras publicações para
divulgação das atividades da Prefeitura;
13. Planejar a divulgação dos programas e eventos patrocinados por órgãos da
Prefeitura;
14. Coordenar os trabalhos de reportagem fotográfica e cinematográfica necessários
à divulgação e acompanhamento dos projetos comunitários;
15. Promover a organização e o controle dos arquivos de fotografias e notícias de
interesse do Município de Piúma e da Administração Municipal;
16. Orientar e supervisionar toda publicidade institucional do Município, servindo
de elo de ligação entre a Administração e a agências de publicidade;
17. Planejar, promover, coordenar e controlar os trabalhos de cobertura jornalística e
de publicidade da Administração Municipal;
18. Elaborar “briefing” e projetos de campanhas institucionais;
19. Aprovar a comunicação visual dos projetos e peças avulsas e textos publicitários;
20. Aprovar planos de mídias;
21. Promover pesquisa de mercado ou de opinião pública;
22. Fiscalizar e aprovar a produção gráfica das peças;
23. Propor, controlar e executar a política de relações públicas da Prefeitura;
24. Fazer contatos com autoridades e iniciativa privada;
25. Desenvolver campanhas publicitárias de prestação de contas dos atos do
Município;
26. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas de contratos com agências de
publicidade;
27. Coordenar os trabalhos de editoração de materiais de pequeno porte, como
folhetos e folders, solicitados pelas Secretarias Municipais;
28. Planejar e coordenar campanhas de divulgação dos planos e programas de
trabalho da Administração Municipal, com vistas a obter a colaboração da população nos
empreendimentos a serem realizados;
29. Organizar entrevistas, conferências e debates para divulgação de assuntos de
interesse do Município;
30. Preparar e executar a comunicação entre a Administração Municipal e seus
servidores, através de jornal interno e comunicados;
31. Estabelecer contatos com rádios da cidade e de outros Municípios, com vistas a
divulgar matérias de interesse da municipalidade; e
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32. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
III - Coordenador de Tecnologia da Informação:
1. Planejar, orientar e coordenar as ações de tecnologia da informação a serem
desenvolvidas no âmbito das Secretarias Municipais e órgãos equivalentes, observando as
diretrizes da Prefeitura Municipal de Piúma;
2. Executar a implantação das políticas e dos programas de informática;
3. Promover a aquisição e padronização de "hardware" e "software" conforme
cronogramas e dotações previstas no orçamento municipal;
4. Implementar a rede de informações da Prefeitura;
5. Definir critérios de segurança lógica e física para o acesso à rede de informações,
estabelecendo políticas de acesso à internet através de firewall, políticas de segurança para as
estações clientes e servidores;
6. Definir, manter e coordenar todas as ações que envolvam cabeamento estruturado
nas unidades administrativas da Prefeitura;
7. Estabelecer padrões de documentação para aquisição de sistemas de software a
serem adquiridos pela Prefeitura;
8. Acompanhar e manter a aplicação das normas de documentação criadas;
9. Recomendar processos e métodos de trabalho que visem sempre à produtividade
e à economicidade das ações, sempre em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração;
10. Prover e operar toda a infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura
Municipal;
11. Analisar previamente a aquisição, locação e atualização dos equipamentos de
informática e de softwares, bem como seu desenvolvimento;
12. Pesquisar e selecionar recursos de "hardware" e "software" de acordo com as
reais necessidades e sempre de acordo com as políticas e programas de informática da Prefeitura;
13. Executar as ações de geoprocessamento da Prefeitura Municipal, se convocado
para tal finalidade.
14. Prestar suporte técnico aos usuários de "hardware" e "software";
15. Programar e supervisionar as atividades necessárias à análise, definição e
documentação dos sistemas utilizados na Prefeitura Municipal;
16. Desenvolver e implantar a interligação em rede dos sistemas de processamento
de dados;
17. Analisar as demandas das secretarias municipais com o objetivo de estabelecer
prioridades;
18. Coordenar os treinamentos relativos à tecnologia da informação a serem
contratados pela Prefeitura Municipal, sempre em conjunto com a área afim;
19. Planejar, coordenar e controlar as bases de dados corporativas da Prefeitura
Municipal;
20. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
IV - Coordenador de Transportes da Saúde:
1. Assessorar os trabalhos inerentes aos transportes programados para a Secretaria
de Saúde;
2. Atender aos chamados da Secretaria de Saúde sempre que solicitado;
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3. Coordenar os serviços de manutenção dos veículos que servem a Secretaria de
Saúde;

4. Zelar pela conservação desses veículos, comunicando à chefia eventuais defeitos
constatados no funcionamento dos veículos, programando o abastecimento e revisão geral dos
veículos e apresentando ao Secretário Municipal, relatórios das viagens;
5. Primar pelo sigilo nos assuntos ligados a pacientes médicos, eventualmente,
quando requerido, coordenar ou supervisionar os serviços de motoristas lotados no Secretaria de
Saúde;
6. Controlar e disciplinar o uso dos veículos oficiais a serviço da Secretaria e
pertencentes ao Município e órgãos conveniados;
7. Controlar as anotações diárias referentes à movimentação dos veículos oficiais a
serviço da Secretaria;
8. Programar a utilização da frota oficial a serviço da Secretaria;
9. Controlar a quantidade de horas-extras efetuadas pelos motoristas da Secretaria
de Saúde, visando otimizar o aproveitamento da mão de obra disponível;
10. Controlar e providenciar a substituição de veículos que apresentem problemas
mecânicos ou outros, interagindo com a área afim;
11. Registrar ocorrências na utilização e avarias nos veículos oficiais;
12. Controlar a quantidade de viagens, os itinerários, a quilometragem percorrida e
o desempenho dos veículos;
13. Controlar e executar o abastecimento de combustível dos veículos oficiais a
disposição da Secretaria;
14. Efetuar o levantamento de dados referentes aos custos do consumo de
combustível;
15. Verificar se os documentos de todos os veículos oficiais e a serviço estão em
ordem e providenciar sua regularização em conjunto com a área afim;
16. Zelar para que todos os veículos oficiais a serviço da Secretaria transitem com a
respectiva documentação legal;
17. Controlar o emplacamento dos veículos oficiais a serviço da Secretaria em
conjunto com a área afim;
18. Providenciar a guarda dos veículos oficiais a serviço da Secretaria em garagem
ou estacionamento próprios;
19. Recepcionar os veículos oficiais a serviço da Secretaria vistoriando suas
condições físicas ao final do expediente;
20. Controlar a existência e as condições de uso dos equipamentos obrigatórios dos
veículos oficiais a serviço da Secretaria;
21. Promover a fiscalização do serviço terceirizado em sua área de atuação, caso o
município adote tal procedimento;
22. Realizar sua autocondução em veículos da frota Municipal, desde que
devidamente habilitado e no exercício de suas atividades profissionais em razão do cargo; e
23. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
V - Coordenador Administrativo:
1. Coordenar as rotinas administrativas de responsabilidade da Secretaria;
2. Receber, expedir, controlar e elaborar todos os expedientes, correspondências e
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processos da Secretaria;
3. Tramitar no sistema informatizado e distribuir internamente os processos
administrativos e documentos recebidos, de acordo com as normas respectivas;
4. Arquivar e controlar os documentos relativos aos processos administrativos,
indicando o destino e as providências a serem tomadas, além de exercer a fiscalização da
tramitação e de garantir a integridade física dos processos administrativos e dos documentos sob
sua responsabilidade; e
5. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
VI - Coordenador de Saúde Bucal:
1. Promover e Participar de eventos afins à área de saúde bucal;
2. Orientar e consolidar os processos de planejamento e avaliação bem como as
análises de resultados e impactos;
3. Estimular a realização do processo de planejamento do sistema de saúde do
município, incluindo os investimentos em saúde bucal;
4. Propor estratégias de intervenção, metodologias e normas técnicas, conforme as
prioridades estabelecidas por meio da análise do perfil epidemiológico;
5. Selecionar, elaborar, monitorar e dar publicidade aos indicadores de saúde bucal e
da qualidade de vida da população do município, bem como aos indicadores de produtividade e
de qualidade para serviços de saúde, afetos à saúde bucal;
6. Assessorar a implantação e desenvolvimento da adoção dos indicadores de
avaliação junto ao município;
7. Assessorar, Monitorar e articular programas e projetos de Saúde Bucal;
8. Avaliar as ações de saúde bucal realizadas no município, incluindo a prestação de
serviços;
9. Avaliar o impacto das ações de saúde bucal na qualidade de vida da população do
município; Acompanhar, avaliar e monitorar os resultados dos projetos realizados;
10. Gerenciar as demandas odontológicas do município, de acordo com as
prioridades definidas a partir das análises do levantamento epidemiológico;
11. Promover e divulgar a análise do levantamento epidemiológico, das
oportunidades de vida da população e dos riscos à sua saúde bucal;
12. Identificar demandas e especificidades do município de modo a orientar a sua
operacionalização em conformidade às políticas nacional e estadual de Saúde;
13. Identificar situações problema e prioridade de intervenção em saúde bucal;
14. Identificar, a partir dos indicadores de qualidade, da análise do perfil
epidemiológico, os riscos à saúde bucal;
15. Propor projetos de educação continuada;
16. Orientar e difundir as normas sanitárias para a correta instalação de consultórios
odontológicos nas Unidades de Saúde;
17. Orientar e participar, de forma articulada com outras instituições, do
desenvolvimento do processo de trabalho, envolvendo os profissionais da área de saúde bucal do
município;
18. Elaborar relatório trimestral de suas atividades que deverá ser encaminhado ao
Secretário Municipal de Saúde; e
19. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
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funções do cargo.
VII - Coordenador de Contratos:
1. Redigir os contratos de aluguéis de imóveis, de equipamentos, de prestação de
serviços, de fornecimento de materiais e medicamentos e de obras, bem como os convênios
celebrados entre o Município e entidades de direito público ou privado, concebendo-os dentro dos
padrões jurídicos, administrativos, orçamentários, financeiros e operacionais, observando a
legislação em vigor e os interesses do Município;
2. Elaborar contratos, convênios e respectivos termos aditivos para submetê-los a
Procuradoria Geral do Município;
3. Elaborar os extratos dos contratos e convênios para publicação;
4. Acompanhar em conjunto com a área requisitante, a execução dos contratos e
seus respectivos aditivos;
5. Registrar as ocorrências decorrentes da execução dos contratos e seus aditivos;
6. Controlar os prazos de vigência dos contratos e convênios para a promoção de
suas revalidações, termos aditivos ou rescisão dentro dos parâmetros de sua vigência;
7. Manter arquivo e guarda dos contratos, convênios e demais ajustes realizados;
8. Prestar esclarecimento sobre o desenvolvimento do contrato, convênio ou ajuste; e
9. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
VIII - Coordenador de Projetos de Engenharia:
1. Auxiliar no controle e acompanhamento de execução de obras, medições, controle
de materiais, mão de obra e empreiteiros;
2. Elaborar os relatórios fotográficos, descritivos e levantamento de dados;
3. Auxiliar na elaboração de projetos de engenharia;
4. Garantir o cumprimento das normas de segurança, fornecendo e exigindo das
equipes o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva;
5. Acompanhar cronogramas das obras;
6. Levantamento de quantitativos;
7. Acompanhamento de determinadas frentes de obra;
9. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
IX - Coordenador de Redação e Material Gráfico Institucional:
1. Viabilizar, acompanhar e fiscalizar a confecção de matrizes, impressão e
acabamento de peças gráficas;
2. Se relacionar com os fornecedores de serviços pertinentes à produção de peças
gráficas (serviços de composição, editoração, fotolitos, clichês, gráficas, laboratórios fotográficos,
fotógrafos, ilustradores, entre outros);
3. Atuar na criação, manipulação e finalização de arquivos digitais com vistas à
impressão digital, estando responsável ainda pelo processo de impressão em grandes formatos, em
mídias específicas;
4. Atuar no manuseio, formatação e finalização de arquivos digitais, de modo a
checar e/ou adequar os mesmos às características institucionais e gráficas;
5. Ser responsável pelas palavras, termos, traços estilísticos, discurso, e tudo mais
que se refere à linguagem empregada nas peças, de acordo com a temática eleita para a campanha
institucional a ser desenvolvida;
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interna;
Comunicação;

6. Atuar na criação de textos para campanhas, notícias e avisos institucionais;
7. Produzir e revisar releases, notas e pautas elaboradas para comunicação externa e
8. Coordenar a produção (texto e lay-out) de publicações da Gerência de

9. Elaborar textos para o website da Prefeitura e mídias sociais institucionais;
10. Checar a adequação do formato dos textos ao projeto gráfico das publicações a
que se destinam; e
10. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
X - Chefe de Departamento Administrativo:
1. Desenvolver as rotinas administrativas de responsabilidade da Secretaria;
2. Receber e tramitar processos e correspondências da Secretaria;
3. Auxiliar no arquivo e controle de documentos relativos aos processos
administrativos; e
4. Auxiliar no controle de todo o patrimônio da Secretaria;
5. Desenvolver atividades de cunho administrativo relacionado à área de atuação; e
6. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
XI - Chefe de Departamento de Comunicação:
1. Confeccionar cartazes, convites e afins para campanhas e eventos institucionais da
Prefeitura;
2. Confeccionar memorandos e ofícios do Departamento de Comunicação;
3. Auxiliar na organização de eventos oficiais do Município;
4. Publicar matérias, editais, convocações e etc no site institucional e redes sociais da
Prefeitura;
5. Desenvolver as rotinas administrativas de responsabilidade do Departamento de
Comunicação; e
6. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
XII - Chefe de Divisão Administrativa:
1. Controlar a frequência dos servidores de todas as Secretarias, encaminhando
formulário de frequência às diversas unidades administrativas das Secretarias e orientar quanto ao
correto preenchimento;
2. Receber os formulários de frequência preenchidos, controlar e encaminhar a
Coordenação de Folha de Pagamento para confeccionar a folha de pagamento;
3. Efetuar distribuição de contracheques e cartões de auxilio alimentação;
4. Manter atualizado o cadastro funcional dos servidores, em conjunto com
Coordenação de Folha de Pagamento;
5. Controlar a correspondência oficial e a tramitação de processos da Diretoria Geral
de Recursos Humanos recebendo e efetuando a sua distribuição;
6. Organizar e manter atualizado arquivo com a documentação pessoal dos
servidores;
7. Informar e orientar os servidores sobre questões relativas as atividades da
Diretoria Geral de Recursos Humanos; e
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8. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
XIII - Assistente I:
1. Chefiar o desempenho das funções da Secretaria, atendendo pessoas (cliente
externo e interno);
2. Agendar entrevistas ou consultas e receber cidadãos ou visitantes, averiguando
suas necessidades e direcionando-os ao lugar ou a pessoa procurada;
3. Gerenciar informações, elaborar documentos, controlar correspondência física e
eletrônica, prestar atendimento telefônico e fornecer informações, supervisionar pequenas equipes
de trabalho a pedido da chefia imediata;
4. Gerir suprimentos, arquivar documentos físicos e eletrônicos;
5. Auxiliar na execução de tarefas administrativas no setor de lotação;
6. Auxiliar na execução de tarefas em reuniões ou eventos;
7. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; e
8. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
XIV - Assistente II:
1. Chefiar o desempenho das funções da Secretaria, atendendo pessoas (cliente
externo e interno);
2. Agendar entrevistas ou consultas e receber cidadãos ou visitantes, averiguando
suas necessidades e direcionando-os ao lugar ou a pessoa procurada;
3. Gerir suprimentos, arquivar documentos físicos e eletrônicos;
4. Auxiliar na execução de tarefas administrativas no setor de lotação;
5. Auxiliar na execução de tarefas em reuniões ou eventos;
6. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; e
7. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das
funções do cargo.
Artigo 3º Fica extinto o cargo de Secretário Executivo de Tecnologia da Informação,
revogando-se as disposições do artigo 1º, parágrafo único, inciso XXV e item 3 do Anexo I da Lei
Municipal n.º 1.902/2013, bem como, o item XXII do Anexo I da Lei n.º 1.931/2013.
Artigo 4º Fica extinto o cargo de Diretor de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação de Saúde Bucal (CC4), lotado na Secretaria Municipal de Saúde, suprimindo-se,
portanto, o referido cargo do texto do artigo 4º da Lei Municipal n.º 1.931/2013.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de recursos
orçamentários e créditos consignados à Prefeitura Municipal de Piúma.
Art. 6º O disposto nesta lei, enquanto ação governamental, não acusa impacto
orçamentário e financeiro, como é explicado no Anexo Único, uma vez que haverá transposição
dentro do próprio orçamento do Poder Executivo.
Art. 7º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Piúma, 9 de abril de 2015,
51º aniversário da emancipação político-administrativa.

Samuel Zuqui
Prefeito
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 15, DE 30 DE MARÇO DE 2015
ANEXO I
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
Cabe a este Órgão o exame da Lei quanto à sua compatibilização e adequação com as Leis
Orçamentárias relativas ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei
Orçamentária anual; bem assim, a análise da proposição à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, na medida em que os gastos que advirão da implementação da Lei em pauta, enquadrar-se-ão
na condição de despesa obrigatória de caráter continuado, sujeita, portanto, à observância do
disposto no art. 17 no §§ 1º e 2º da referida LRF.
Outrossim, pelo que dispõe o mencionado § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, o ato que criar
ou aumentar despesa de caráter continuado deverá ser instruído com estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no Exercício em que entrar em vigor e nos dois subseqüentes, e
demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio.
Por sua vez, o § 2º do mesmo dispositivo, do mencionado Diploma, determina que tal ato deva ser
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela
redução permanente de despesa.
No que concerne à adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, é importante ressaltar
ainda que tratando-se de proposição de aumento de despesa com pessoal, deve ser considerada,
igualmente, a determinação constitucional prevista no art. 169 da Lei maior, especialmente no que
refere as restrições e exceções contidas no § 1º deste dispositivo, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19/98 (prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias).
No caso em tela, a proposta propõe a CRIAÇÃO de 31 cargos de provimento em comissão, no qual
podemos afirmar, estimativamente, que o acréscimo decorrente na despesa prevista neste Exercício
de 2015, não deverá ultrapassar a importância de R$ 548.696,27 (quinhentos e quarenta e oito mil,
seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), considerando que a contratação
aconteceria à partir de 01/05/2015.

CARGO

Secretário Executivo de Programas de
Tecnologia da Assistência Social
Diretor de Comunicação

Nº DE
CARGOS

VENCIMENTO
MENSAL (R$)

TOTAL
DA
FOLHA
MENSAL
(R$)

VENCIMENTO ANUAL DA
TOTALIDADE DOS CARGOS
PREVISTOS, CONSIDERANDO 13º
SALÁRIO E FÉRIAS 33,33% TOTALIZANDO 13,33 DE
VENCIMENTOS

ENCARGOS
SOCIAIS
ANUAIS A
23,46% AO
MÊS

TOTAL DA
DESPESA
ANUAL

1

4.479,87

4.479,87

59.716,67

14.009,53

73.726,20

1

4.031,88

4.031,88

53.744,96

12.608,57

66.353,53
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Coordenador de Tecnologia da
Informação
Coordenador de Transportes da Saúde

1

2.239,93

2.239,93

29.858,27

7.004,75

36.863,02

1

2.239,93

2.239,93

29.858,27

7.004,75

36.863,02

Coordenador Administrativo

2

1.941,27

3.882,54

51.754,26

12.141,55

63.895,81

Coordenador Administrativo

2

1.941,27

3.882,54

51.754,26

12.141,55

63.895,81

Coordenador Administrativo

1

1.941,27

1.941,27

25.877,13

6.070,77

31.947,90

Coordenador de Saúde Bucal

1

1.941,27

1.941,27

25.877,13

6.070,77

31.947,90

Coordenador Geral de Contratos

1

1.941,27

1.941,27

25.877,13

6.070,77

31.947,90

Coordenador de Projetos de Engenharia

1

1.941,27

1.941,27

25.877,13

6.070,77

31.947,90

1

1.941,27

1.941,27

25.877,13

6.070,77

31.947,90

1

1.493,28

1.493,28

19.905,42

4.669,81

24.575,23

Coordenador de Redação e Material
Gráfico Institucional
Chefe de Departamento Administrativo
Chefe do Departamento de Comunicação

1

1.493,28

1.493,28

19.905,42

4.669,81

24.575,23

Chefe de Divisão Administrativa

1

1.423,28

1.423,28

18.972,32

4.450,91

23.423,23

Assistente I

12

1.045,29

12.543,48

167.204,59

39.226,20

206.430,78

Assistente II

3

864,93

2.594,79

34.588,55

8.114,47

42.703,02

50.011,15

666.648,63

156.395,77

823.044,40

TOTAL GERAL (ANUAL)

31

Considerado os dados constantes no quadro acima, e um eventual reajuste de vencimentos em
2016, de até 8%, podemos estimar que esta Despesa, em tal Exercício, deverá atingir (R$ 823.044,40
+ 8% = R$ 888.887,95), e, em 2017, fazendo uso do mesmo raciocínio, deverá atingir (R$ 888.887,95 +
8% = 959.932,35).
Estabelecido isto, mas presente que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o Exercício de
2015 efetivamente contempla margem de expansão das despesas de caráter continuado,
verificamos que há margem líquida de expansão suficiente para absorver o impacto orçamentáriofinanceiro decorrente da criação e do provimento dos cargos objeto da Lei em apreciação.
Há também, na Lei Orçamentária para 2015, previsão suficiente para atender a projeção desta
despesa de pessoal e dos encargos dela decorrentes, tendo em vista que o Município poderá
suplementar por excesso de arrecadação previsto para 2015, conforme quadro abaixo:
PREVISÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS
ARRECADAÇÃO REALIZADA
ATÉ FEVEREIRO /2015

TOTAL PREVISTO NO
ORÇAMENTO DE
ARRECAÇÃO ANUAL

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO DE 2015

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2015 RECURSOS PRÓPRIOS

3.635.817,43

16.622.895,00

21.814.904,58

5.192.009,58

3.635.817,43

16.622.895,00

21.814.904,58

5.192.009,58

Finalmente, há que considerar que tais despesas serão custeadas com recursos ordinários da
Prefeitura Municipal, e que, para cobrir eventuais imprevistos, foi desconsiderado nos cálculos,
possível Imposto de Renda incidente sobre os vencimentos dos servidores em questão, o qual
pertence ao Município, na conformidade do disposto no art. 158 da Constituição Federal, assim
como a previsão de excesso de arrecadação no valor de R$ 5.192.009,58 (cinco milhões, cento e
noventa e dois mil, nove reais e cinqüenta e oito centavos), comprovada no quadro acima, que
poderá ser utilizado para cobrir estas despesas e dar suporte nas dotações orçamentárias para a
execução da despesa.
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Por conseguinte é possível afirmar que a Lei em questão se mostra compatível e adequado com
Constituição Federal, com a Lei Complementar nº 101/2000, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e a Lei de Orçamento para 2015, não tendo o condão de prejudicar as metas e resultados fiscais
estabelecidos e estimados; e, que as despesas que origina, serão devidamente inseridas nos
próximos Orçamentos dos exercícios de 2016 e 2017.
Piúma-ES, 30 de março de 2015

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
Contador CRC/ES - 016839/O
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 15, DE 27 DE MARÇO DE 2015
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador da Despesa, declaro para os devidos fins, especialmente os constantes
do art. 169 § 1º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2015, e da Lei Orçamentária para 2015, que as despesas
decorrentes da Lei em foco - conforme impacto orçamentário-financeiro constante do Anexo I -,
têm adequação orçamentário-financeira e, compatibilidade com o Plano Plurianual, não
extrapolando o limite legal de comprometimento com as despesas com pessoal, de que trata a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Piúma-ES, 30 de março de 2015.

SAMUEL ZUQUI
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.145, DE 13 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre a nova estrutura organizacional da
Controladoria Geral Municipal.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
TÍTULO I
DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei altera e consolida as funções institucionais e a estrutura organizacional da Controladoria Geral Municipal (CGM), instituída pelas Leis Nos 1.807, de 9 de dezembro de
2011; 1.902, de 17 de janeiro de 2013; 1.903, de 29 de janeiro de 2013; e 1.966, de 19 de dezembro de
2013.
Art. 2º A organização e a fiscalização da Prefeitura do Município de Piúma, pelo sistema de controle interno, ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os arti gos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, os artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual e o artigo
154 da Lei Orgânica do Município de Piúma.
CAPÍTULO II
DAS CONCEITUAÇÕES
Art. 3º O controle interno do Poder Executivo compreende o plano de organização e
todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver
a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos
das políticas administrativas prescritas, assim como verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.
Art. 4º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Poder Executivo do Município, incluindo as Administrações Diretas e
Indiretas, de forma integrada, compreendendo particularmente:
I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o
cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
II - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à
legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos
órgãos próprios;
IV - o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
V - o controle exercido pela Controladoria Geral destinado a avaliar a eficiência e
eficácia do Sistema de Controle Interno da Administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parágrafo único. As unidades executoras do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Municipal e os órgãos da Administração Direta e Indireta deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pela CGM.
Art. 5º Entendem-se por unidades executoras do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.
CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
Art. 6º São responsabilidades da Controladoria Geral, além daquelas dispostas nos
art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes:
I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Municipal abrangendo as administrações diretas e indiretas, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado
e da União, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes
técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;
III - quando solicitado, assessorar a administração nos aspectos relacionados à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos, nos termos do Regimento Interno da Controladoria Geral Municipal (RI);
IV - quando solicitado, interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à
execução orçamentária, financeira e patrimonial, nos termos do RI-CGM (Regimento Interno da
Controladoria Geral Municipal);
V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle
interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e
programação próprias, nos diversos sistemas administrativos do Poder Executivo Municipal,
abrangendo as Administrações Diretas e Indiretas, expedindo relatórios com recomendações para
o aprimoramento dos controles;
VI - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;
VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da
Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade
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dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, abrangendo as
Administrações Direta e Indireta, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;
IX - supervisionar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do Município;
X - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder, para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XI - supervisionar as providências adotadas, conforme o disposto no art. 31 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária
aos respectivos limites;
XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em
vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao relatório resumido da execução orçamentária e ao relatório de gestão fiscal, aferindo a consistência das informações constantes
de tais documentos;
XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;
XV - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e
legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres, nos termos do RI-CGM;
XVI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de
dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles
internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
XVII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;
XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades, nos termos do RI-CGM;
XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure
imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a
apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em preju ízo ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda,
quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
XXI - emitir relatório, nos termos do RI-CGM, sobre os processos de Tomadas de
Contas Especiais instauradas pelo Poder Executivo Municipal, abrangendo as Administrações Diretas e Indiretas, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
XXII - representar ao Tribunal de Contas do Estado e da União, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas,
nos termos das normas dos referidos Órgãos de Controle Externo;
XXIII - emitir relatório conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração, nos termos das normas do TCE;
XXIV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de
Controle Interno.
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CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Art. 7º As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Poder
Executivo Municipal, abrangendo as Administrações Diretas e Indiretas, no que tange ao controle
interno, têm as seguintes responsabilidades:
I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à
sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância
à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;
III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes à Prefeitura, abrangendo as administrações diretas e indiretas, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou
entidade que os utilize no exercício de suas funções;
IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo do Poder Executivo Municipal,
abrangendo as administrações direta e indireta, seja parte;
V - comunicar à Controladoria Geral Municipal qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.
CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO, DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS
Seção I
Da Organização
Art. 8º O órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo será a
Controladoria Geral Municipal, órgão autônomo, permanente e essencial ao exercício das funções
administrativas, com nível hierárquico equivalente a Secretaria Municipal e subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como principal finalidade à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de
controle interno e auditoria, contando com dotação orçamentária própria para o desempenho de
suas atividades.
Subseção I
Da Estrutura Organizacional

básica:

Art. 9º A Controladoria Geral Municipal tem a seguinte estrutura organizacional
I - Gabinete do Controlador Geral;
II - Núcleo Técnico de Controle Interno;
III - Departamento.
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Subseção II
Do Detalhamento da Estrutura Organizacional
Art. 10. Integram o Gabinete do Controlador Geral:
I - Controlador Geral do Município.
II - Assessor de Gabinete.
Art. 11. Integram o Núcleo Técnico de Controle Interno:
I - Gerente de Controle e Análise de Processo.
II - Auditores Públicos Internos.
Art. 12. Integram o Departamento de Transparência e Gestão Eletrônica:
I - Gerente de Transparência e Gestão Eletrônica.
II - Chefe do Departamento de Ouvidoria.
Seção II
Do Gabinete do Controlador Geral
Subseção I
Do Controlador Geral
Art. 13. O cargo comissionado de Controlador Geral do Município será preenchido
por nomeação feita pelo Chefe do Poder Executivo, sendo-lhe asseguradas às mesmas garantias e
prerrogativas de Secretário do Município, e terá as atribuições:
I - formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas:
a) à implantação de modelo para a supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como a eficácia e eficiência operacionais;
b) ao combate à corrupção;
c) à correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos;
II - determinar a instauração de apurações preliminares, inspeções, e demais procedimentos disciplinares de preparação e investigação;
III - propor ao Chefe do Poder Executivo a abertura de procedimentos de sindicância administrativa, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial, praticados por
agentes públicos ou privados;
IV - acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;
V - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso perante a Administração Pública Municipal, para exame de regularidade, determinando a adoção de providências,
ou a correção de falhas;
VI - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração Pública Municipal;
VII - requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal infor• 5/13 •

mações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral Municipal;
VIII - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, os
agentes públicos, materiais e infraestrutura necessários ao regular desempenho das atribuições da
Controladoria Geral Municipal;
IX - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para
evitar a repetição de irregularidades constatadas;
X - criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular aplicação da Lei de
Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência, os quais serão de observância obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e pelas entidades incumbidas da administração ou gestão de receitas públicas, em razão de instrumentos de parcerias;
XI - regulamentar a atividade de correição, de auditoria pública, de controle interno,
de ouvidoria, de transparência e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e
à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal;
XII - suspender cautelarmente procedimentos licitatórios, até o final do procedimento de apuração, sempre que houver indícios de fraude ou graves irregularidades que recomendem
a medida;
XIII - encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em
tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o
ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;
XIV - autorizar despesas no âmbito da Controladoria Geral Municipal, nos casos
previstos na legislação;
XV - acompanhar os trabalhos a serem realizados pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo no âmbito da Prefeitura Municipal de Piúma;
XVI - exercer outras atribuições inerentes às funções de seu cargo ou que lhe sejam
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e pela Lei.
Parágrafo único. O descumprimento injustificado das requisições do Controlador
Geral no prazo assinalado acarretará em responsabilização do agente omisso, com instauração do
correspondente processo administrativo disciplinar, devendo ser observados, para a definição da
penalidade, o impacto social da negativa, a imprescindibilidade das informações negligenciadas,
dentre outros quesitos especialmente os transcritos em Lei e normas internas;
Art. 14. Aos demais dirigentes da Controladoria Geral Municipal compete planejar,
dirigir, coordenar e orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades de suas respectivas
unidades, bem como exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas respectivas áreas
de competência.
Subseção II
Do Assessor de Gabinete
Art. 15. O cargo comissionado de Chefe da Divisão de Divulgação, da Secretaria
Municipal de Turismo e Esporte, fica alterado para o cargo em comissão de Assessor de Gabinete
da Controladoria Geral Municipal, com a mesma simbologia (CC10) e transposto para a Controladoria Geral Municipal e será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo com as seguintes atribui ções:
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I - assessorar e organizar as atividades do gabinete do Controlador Geral, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público e o trâmite de processos administrativos intersecretarias e “interna corporis”;
II - auxiliar o Controlador Geral em reuniões, palestras, e treinamentos;
III - assessorar a execução das atividades administrativas da Controladoria Geral
Municipal, dentre as quais às relativas à administração de pessoal, à de material, à de patrimônio,
à de zeladoria e à de transporte;
IV - desempenhar outras atribuições afins que venham a ser designadas pelo Controlador Geral do Município .
Seção III
Do Núcleo Técnico de Controle Interno
Art. 16. O Núcleo Técnico de Controle Interno é o órgão da Controladoria Geral,
composto pelo Gerente de Controle e Análise de Processo e pelos servidores ocupantes de cargo
efetivo de Auditor Público Interno, responsável pelo plano de organização e o conjunto integrado
de métodos e procedimentos adotados pelo Poder Executivo, visando a proteção de seu patrimô nio, promoção da confiabilidade e tempestividade de seus registros e demonstrações contábeis e
da sua eficácia operacional, sob supervisão e aprovação do Controlador Geral.
Parágrafo único. Poderão ainda compor o Núcleo Técnico de Controle Interno, servidores públicos municipais, que possuírem diploma de nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno, requisitados pelo Controlador
Geral, para exercer uma atividade delegada.
Subseção I
Do Gerente de Controle e Análise de Processo
Art. 17. O cargo comissionado de Gerente de Controle e Análise de Processo (criado
pela Lei 1.807/2011), desta Controladoria Geral Municipal, permanece com a mesma simbologia e
com as seguintes atribuições:
I - coordenar as atividades do Núcleo Técnico de Controle Interno da Controladoria
Geral Municipal;
II - desenvolver estudos e atividades relacionados à área de atuação da Controladoria;
III - prestar assessoria técnica ao Controlador Geral;
IV - assessorar em nível de orientação os responsáveis pelas unidades executoras;
V - acompanhar, quando determinado pelo Controlador Geral, os trabalhos realizados pelos Órgãos de Controle Externo;
VI - requisitar, por ordem do Controlador Geral do Município, informações e documentos de órgãos do Poder Executivo, objetivando subsidiar os processos;
VII - desempenhar outras atividades correlatas que lhe sejam determinadas pelo
Controlador Geral do Município, objetivando o assessoramento e apoio na execução das atividades.
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Subseção II
Do Auditor Público Interno
Art. 18. O cargo de Analista de Controle Interno fica renomeado para Auditor Público Interno, procedendo-se assim a alteração ao inciso I do art. 1º, a Classe J, Ordem 34 do Anexo
I, e a Classe/Ordem J-34 do Anexo III, todas da Lei nº 1.673 de 6 de janeiro de 2011.
§ 1º Os cargos de Auditor Público Interno serão providos em caráter efetivo, por nomeação na forma do regramento contido na Lei Municipal n° 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Piúma).
§ 2º O plano de cargos, carreira e vencimentos do Auditor Público Interno é regido
pela Lei nº 1.843 de 23 de dezembro de 2011.
Art. 19. Além do exercício das competências elencadas no Anexo III (Classe/Ordem
J-34 da Lei nº 1.673 de 6 de janeiro de 2011, são também atribuições do Auditor Público Interno:
I - supervisionar e executar os serviços de auditoria nas áreas contábil, patrimonial,
orçamentária, financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos,
de obras e serviços de engenharia, dentre outros, dos órgãos e entidades das Administrações Diretas e Indiretas do Poder Executivo;
II - supervisionar e executar a fiscalização e inspeções físicas nos órgãos e entidades
das Administrações Diretas e Indiretas do Poder Executivo;
III - emitir relatórios, pareceres e laudos técnicos relacionados com sua área de atuação;
IV - executar outras atividades no âmbito do controle interno das Administrações
Direta e Indireta do Poder Executivo;
V - desenvolver estudos e atividades relacionados à área de atuação da Controladoria;
VI - prestar assessoria técnica ao Controlador Geral, bem como, aos demais integrantes da Controladoria Geral Municipal;
VII - assessorar em nível de orientação os responsáveis pelas unidades executoras;
VIII - acompanhar, quando determinado pelo Controlador Geral, os trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no âmbito do Poder Executivo Municipal;
IX - requisitar, por ordem do Controlador Geral do Município, informações e documentos de órgãos do Poder Executivo, objetivando subsidiar os processos;
X - desempenhar outras atividades correlatas que lhe sejam determinadas pelo Controlador Geral do Município , objetivando o assessoramento e apoio na execução das atividades da
Controladoria Geral Municipal;
XI - exercer outras atividades compatíveis com a natureza e a finalidade dos serviços
de auditoria que lhe venham ser atribuídas.
Seção IV
Do Departamento de Transparência e Gestão Eletrônica
Subseção I
Do Gerente de Transparência e Gestão Eletrônica
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Art. 20. O cargo comissionado de Coordenador da Transparência e Gestão Eletrônica (criado pela Lei Municipal 1.966/2013) fica renomeado para Gerente de Transparência e Gestão
Eletrônica e será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, e terá as seguintes atribuições:
I - responsabilizar-se pelo portal da transparência, que englobará informações fornecidas pelas unidades de transparência das Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, coordenando e organizando as informações para divulgação;
II - monitorar permanentemente a inserção de dados no portal da transparência, por
servidores previamente designados pelas Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, promovendo o treinamento destes usuários, sempre que necessário;
III - auxiliar o Controlador Geral sugerindo alterações no layout do portal, inclusão
e exclusão de menus, com a finalidade de tornar o portal mais dinâmico e de fácil compreensão ao
usuário final que é o cidadão;
IV - monitorar permanentemente o portal, tomando as medidas necessárias para
que os dados ali constantes estejam protegidos;
V - desempenhar outras atribuições afins que venham a ser designadas pelo Controlador Geral do Município.
Subseção II
Do Chefe do Departamento de Ouvidoria
Art. 21. O Cargo Comissionado de Ouvidor Municipal (criado pela Lei nº
1.426/2009 – Anexo I, transposto para a Controladoria Geral Municipal pela Lei 1966/2013), fica renomeado para Chefe do Departamento de Ouvidoria e será nomeado pelo Chefe do Executivo,
com as seguintes atribuições:
I - orientar os servidores designados pelas Secretarias Municipais, e outros Órgãos
da Administração Direta ou Indireta, responsáveis por prestar informações advindas dos chamados dos cidadãos através da Ouvidoria Municipal;
II - receber e encaminhar ao Controlador Geral Municipal denúncias, reclamações,
críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais, comissivos ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por
servidores públicos ou agentes públicos;
III - diligenciar junto as unidades da administração competentes para a prestação
por esses de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informações, na forma do inciso I deste artigo;
IV - manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como
sobre sua fonte;
V - informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
VI - comunicar ao Controlador Geral, para apuração, todo e qualquer ato lesivo ao
patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo
atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações
recebidas;
VII - desempenhar outras atribuições afins que venham a ser designadas pelo Controlador Geral do Município.
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CAPÍTULO VI
DAS PRERROGATIVAS
Art. 22. São prerrogativas do Auditor Público Interno:
I - requisitar auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercício de suas
atribuições;

II - requisitar, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos ou providências necessárias ao desempenho de suas funções, constituindo grave irregularidade administrativa o seu desatendimento;
III - independência profissional para o desempenho das atividades nas Administrações Direta e Indireta;
IV - o acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.
CAPÍTULO VII
DAS VEDAÇÕES
Art. 23. É vedada a indicação e nomeação, para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco)
anos:
I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública,
capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei Federal n° 7.492,
de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal n° 8.429,
de 2 de junho de 1992.
CAPÍTULO VIII
DAS GARANTIAS
Art. 24. Constitui-se em garantias do ocupante do Cargo de Cargo de Controlador
Geral e dos Auditores Públicos Internos:
I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração
direta e indireta;
II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis
e necessários ao exercício das funções de controle interno, bem como para o cumprimento das atribuições da Controladoria Geral Municipal;
III - livre manifestação técnica e independência intelectual, observado o dever de
motivação de seus atos;
IV - autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de controle, assumindo total responsabilidade pelos relatórios, informações e recomendações apresentados à Administração;
V - a impossibilidade de destituição da função, no último ano do mandato do Chefe
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do Poder Executivo,;
VI - competência para requerer aos responsáveis pelas unidades executoras do sistema de controle interno:
a) documentos e informações necessárias à instrução de atos, processo e relatórios,
inclusive fixando prazo para atendimento;
b) espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício da função.
§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento
ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de conteúdo reservado ou protegidos por sigilo, a Controladoria Geral deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo RI.
§ 3º O servidor lotado na Controladoria Geral deverá guardar sigilo sobre dados e
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.
§ 4º Em caso de descumprimento das disposições contidas neste artigo, por parte da
unidade executora do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, o Controlador
Geral do Município comunicará o fato ao Prefeito e determinará abertura de sindicância ou inquérito administrativo, se for o caso.
TÍTULO II
DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO IX
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 25. A Controladoria Geral Municipal poderá aplicar aos ocupantes de cargos e
funções públicas do Poder Executivo Municipal, independente da responsabilização civil e criminal, sanções administrativas decorrentes do não atendimento de suas requisições e/ou solicitações.
Art. 26. Para toda requisição ou solicitação da Controladoria Geral Municipal será
fixado prazo para seu atendimento e o não atendimento no prazo fixado acarretará a incursão nas
seguintes penalidades:
I - advertência verbal, em sendo o caso de atraso injustificado do atendimento, sem
que tenha sido expedido reiteração da solicitação por parte da Controladoria Geral;
II - advertência formal, em sendo o caso de atraso injustificado do atendimento, e
após reiteração do pedido por parte da Controladoria Geral;
§ 1º Em se tratando de advertências reiteradas, o Controlador Geral do Município
recomendará ao Chefe do Poder Executivo abertura de procedimento administrativo disciplinar,
com vista a aplicação de penalidades administrativas previstas na Lei Municipal nº 1.840, de 23 de
dezembro de 2011;
§ 2º O prazo para atendimento das requisições ou solicitações da Controladoria Geral Municipal, poderão ser dilatados, a critério do Controlador Geral do Município, devendo o responsável pela repartição onde foi solicitada a informação e documentos, justificar sua solicitação e
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esta seja protocolizada tempestivamente na Controladoria Geral.
TÍTULO III
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CONTROLADORIA GERAL
CAPÍTULO X
DOS CARGOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 27. Diante da transposição e renomeação dos cargos descritos nesta lei, a Controladoria Geral Municipal passará a ter a seguinte estrutura administrativa e organizacional, para
os cargos de provimento em comissão adiante relacionados, com seus respectivos vencimentos,
quantitativo de vagas e grau mínimo de escolaridade exigível:
Parágrafo único. A estrutura descrita neste artigo integrará a Estrutura Administrativa e Organizacional da Prefeitura do Município de Piúma (Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009).
SÍMBOLO
(REFERÊNCIA PARA
PAGAMENTO)

VENCIMENTO
(R$)

VAGAS

Controlador Geral

CC-1

R$ 7.153,40

1

Assessor de Gabinete

CC-10

R$ 1.493,28

1

CC-4

R$ 4.031,88

1

CC-7

R$ 2.687,91

1

CC-4

R$ 4.031,88

1

DENOMINAÇÃO

Gerente de Controle e Análise de Processo
Chefe do Departamento de
Ouvidoria
Gerente de Transparência e
Gestão Eletrônica

ESCOLARIDADE
Diploma de nível
superior completo
Diploma de nível
médio completo
Diploma de nível
superior completo
Diploma de nível
médio completo
Diploma de nível
superior completo

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28. Os órgãos municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas
da Controladoria Geral Municipal, ficando esta autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal
e infraestrutura de outros órgãos municipais para a consecução de seus objetivos.
Parágrafo único. As requisições de que trata este artigo são irrecusáveis, devendo
os órgãos ou entes destinatários atendê-las no prazo indicado, sob pena de responsabilidade.
Art. 29. As atividades da Controladoria Geral Municipal desenvolver-se-ão sem
prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos
para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria Geral da instauração e conclusão de todo e qualquer procedimento de instauração de
sindicância, processo administrativo disciplinar, tomada de contas especial.
Art. 30. Qualquer agente público que administre valores, bens ou receitas públicas
ou pelas quais o Município responda, ou que em nome dele assuma obrigações de natureza pecu• 12/13 •

niária estará sujeita às normas, auditorias e procedimentos da Controladoria Geral Municipal.
Art. 31. O Poder Legislativo municipal terá o prazo de 60 (sessenta) dias para editar
norma criando e regulamentando a Controladoria Interna do Poder Legislativo.
Parágrafo único. As ações de controle interno do Poder Legislativo, no prazo de vacância, poderão ser realizadas por servidores da Controladoria Geral do Poder Executivo, desde
que haja prévia autorização entre os Poderes.
Art. 32. A Controladoria Geral Municipal terá o prazo de 60 (sessenta) dias para
editar e publicar o Regimento Interno do Órgão, onde ficarão estabelecidos os regulamentos da
presente Lei, bem como, as Instruções Normativas Gerais e as Instruções Normativas Sistêmicas
(Sistema de Controle) e os procedimentos de competência exclusiva da Controladoria Geral Municipal, que deverá ser assinado pelo Prefeito Municipal e o Controlador Geral Municipal, publicado
na forma da Lei.
Parágrafo único. Os Sistemas de Controle e os procedimentos de competência exclusiva da Controladoria Geral Municipal entrarão em vigência mediante sua publicação.
Art. 33. Revogam-se a Lei nº 1.966 de 19 de dezembro de 2013, o art. 11 da Lei nº
1.903 de 29 de janeiro de 2013, e o art. 8º da Lei nº 1.807 de 09 de dezembro de 2011 e o art. 23, pa rágrafo único, inciso IV, da Lei 1.426/2009.
Art. 34. Esta Lei entrará em vigor no dia de sua publicação.

Piúma, 13 de maio de 2016,
52º aniversário da emancipação político-administrativa.

Samuel Zuqui
Prefeito

PUBLICADO
nos termos da Lei Orgânica do Município
em ______/______/___________.

OSW ALDO P EDROTO
Procurador Legislativo – Matr. 002
CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.171, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

Altera o Anexo III da Lei nº 1.426, de 19 de março de
2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa da
Prefeitura do Município de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º O Anexo III da Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO III
GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
SÍMBOLO

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

CC1

Sem exigência

CC2

Superior completo

CC3

Superior completo

CC4

Duperior completo

CC5

Superior cursando (exceto para o cargo de Coordenador/Gerente da Defesa Civil
– a exceção se dará para aquele que possui carteira de registro das Forças
Armadas e das Polícias Civil, Militar ou Federal)

CC6

Superior cursando (exceto para quem ocupou cargo eletivo no Poder Executivo)

CC7

Médio completo (exceto para quem ocupou cargo eletivo no Poder Executivo)

CC8

Médio completo (exceto para quem ocupou cargo eletivo no Poder Executivo)

CC8 – Diretor
Superior completo, na área do Magistério ou Administração.
Escolar A e B
CC9

Médio completo (exceto para quem ocupou cargo eletivo no Poder Executivo)

CC9 – Diretor
Superior completo, na área do Magistério ou Administração.
Escolar C e D
CC10

Médio completo

CC10 – Diretor
Superior completo, na área do Magistério ou Administração.
Escolar E
CC11

Fundamental completo (exceto para quem ocupou cargo eletivo no Poder
Executivo)

CC12

Superior cursando ou Médio com habilitação para o Magistério (exceto para
quem ocupou cargo eletivo no Poder Executivo)

CC13

Fundamental completo (exceto para quem ocupou cargo eletivo no Poder
Executivo)

CC14

Fundamental completo (exceto para quem ocupou cargo eletivo no Poder
Executivo)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
1º de janeiro de 2017.

Piúma, 13 de janeiro de 2017,
53º aniversário da emancipação político-administrativa.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

PUBLICADO
nos termos da Lei Orgânica do Município
em

______/______/_________.

OSWALDO PEDROTO
Procurador Legislativo – Matr. 002
CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.224, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a extinção e criação de cargos
comissionados e função gratificada na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do Município de Piúma.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Ficam extintos, na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do Município de Piúma, os cargos de provimento em comissão adiante relacionados:
DENOMINAÇÃO

Supervisor de Desenvolvimento de Recursos
Humanos
Secretário Executivo de
Programas de Tecnologia da
Assistência Social
Diretor de Comunicação
Chefe do Departamento de Comunicação
Coordenador de Redação e material Gráfico Institucional
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos
Supervisor de Projetos
Coordenação dos Trabalhos de Gabinete
Secretário Executivo de Desenvolvimento, Gestão e Projetos Especiais
Coordenador de Desenvolvimento
Coordenador dos Trabalhos do Gabinete
Gerente Pedagógico
Secretário Executivo Técnico da Saúde
Chefe da Divisão de Inspetoria
Coordenador de Tecnologia da Informação
Chefe do setor de conservação de Edificações
Públicas
Chefe de Controle da Produção Estatística Hospitalar
Chefe do Setor de regulação, controle, avaliação
e Auditoria da Saúde

SÍMBOLO

QUANTIDADE

CC-2

01

Administração

CC-3

01

Assistência Social

CC-4
CC-10
CC-9

01
01
01

Governo e Planejamento
Governo e Planejamento
Governo e Planejamento

CC-4
CC-2
CC-8
CC-3

01
01
01
01

Obras e Serviços
Obras e Serviços
Gabinete do Prefeito
Desenvolvimento

CC-8
CC-8
CC-5
CC-3
CC-10
CC8
CC-13

01
01
01
01
01
01
01

Desenvolvimento
Governo e Planejamento
Educação
Saúde
Educação
Administração
Obras e Serviços

CC-9

01

Saúde

CC-13

01

Saúde

SECRETARIA

Coordenador de Planejamento, Acompanhamento, e Avaliação da Saúde
Chefe do Controle de Informática, Projetos Gráficos e Arte Final
Coordenador de Administração
Coordenador de Creche
Coordenador Escola
Chefe do setor de Recepção
Coordenador de Transporte da Saúde

CC-8

01

Saúde

CC-9

01

Educação

CC-8
CC-12
CC-12
CC-13
CC-8

01
02
02
01
01

Administração
Educação
Educação
Gabinete do Prefeito
Saúde

Art. 2º Ficam criados, na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do
Município de Piúma, os cargos de provimento em comissão adiante relacionados, com sua denominação, símbolo, quantitativo de vagas, e secretaria a que pertence:
DENOMINAÇÃO

Gerente de Transportes
Chefe Encarregado de Serviço de Gabinete, Planejamento e Apoio à Juventude
Chefe Encarregado do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento
Chefe Encarregado do Serviço de Tecnologia da
Informação.
Chefe Encarregado do Serviço de Apoio e Assistência Jurídica ao Carente.
Gerente de Trabalho do Gabinete
Secretário Adjunto da Educação
Chefe da Divisão de Atendimento e Controle da
Farmácia Básica
Chefe da Divisão de Acompanhamento dos Trabalhos da Saúde e Apoio às Atividades do Conselho
de Saúde
Chefe da Seção de Assessoramento da Vice- Prefeitura
Chefe da Divisão Administrativa da Secretaria.
Chefe da Divisão de Apoio ao Trabalho do Homem do Mar
Gerente Financeiro da Saúde

SÍMBOLO

VAGAS

CC-5
CC-7

01
01

Administração
Governo e Planejamento

SECRETARIA

CC-7

01

Desenvolvimento

CC-7

01

Administração

CC-7

01

Assistência Social

CC-5
CC-3
CC10

01
01
01

Gabinete do Prefeito
Educação
Saúde

CC-10

01

Saúde

CC-11

01

Gabinete do Prefeito

CC-10
CC-10

01
01

Agricultura e Pesca
Agricultura e Pesca

CC-5

01

Saúde

Art. 3º São atribuições dos cargos de provimento em comissão, criados por esta Lei:
I - Chefe Encarregado de Serviço de Gabinete, Planejamento e Apoio à Juventude, da
Secretaria de Governo e Planejamento: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem
da responsabilidade que possuem; assessorar na organização dos serviços; levar ao conhecimento
do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as
ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão
superior; dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e de outros que tenha
realizado por iniciativa própria; promover reuniões relacionadas à temas com a juventude e o planejamento municipal; auxiliar o Secretário de Governo nos trabalhos do Gabinete; promover atra• 2/7 •

vés de acompanhamento e controle o cumprimento das decisões de planejamento; atender o público em geral; chefiar e incentivar iniciativas de promoção da juventude; assessorar as diversas áreas
da Prefeitura com informação que repercutam no planejamento; realizar outras tarefas afins;
II - Chefe Encarregado do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar na organização dos serviços; levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao superior hierárquico
de todos fatos ocorridos e de outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões
periódicas relacionadas ao tema voltado para o desenvolvimento; assinar documentos ou tomar
providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do superior hierárquico,
dando-lhe conhecimento, posteriormente; envolver-se em todo o trabalho relativo à promoção de
emprego e renda; assessorar no trabalho relativo a financiamento para pequenos empreendedores;
apoiar a Secretaria do trabalho de captação de empresas para a cidade; responsabilizar-se pelo trabalho de informação e capacitação de empreendedores; atender o público em geral; realizar outras
tarefas afins;
III - Chefe Encarregado do Serviço de Tecnologia da Informação: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar na organização dos serviços; levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois
de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os
documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e de outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões periódicas relacionadas à tecnologia da informação; assessorar e prestar consultoria na área de tecnologia da informação a todas as Secretarias da Prefeitura; planejar, orientar e coordenar as ações de
tecnologia da informação; coordenar treinamentos relativos à tecnologia da informação; responsabilizar-se por todo o trabalho de tecnologia da informação da Secretaria de Administração e demais Secretarias; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o
público em geral; realizar outras tarefas afins;
IV - Chefe Encarregado do Serviço de Apoio e Assistência Jurídica ao Carente: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar na organização dos serviços; levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por
escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem
como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e de outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover
reuniões periódicas relacionadas à assistência jurídica; assessorar e prestar apoio necessário aos advogados envolvidos na assistência ao carente; recepcionar e dar encaminhamento junto a seus subordinados quanto às demandas na área jurídica; assinar documentos ou tomar providências de
caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins;
V - Secretário Adjunto da Educação: instruir seus subordinados de modo que se
conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar na organização dos serviços; levar ao
conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que depen dam de decisão superior; dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e de
outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões periódicas relacionadas à
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área pedagógica; apoiar Diretores de Escola; assessorar a Secretaria de Educação; substituir o Secretario em seus impedimentos e representá-lo sempre que solicitado; responsabilizar-se pelos programas especiais da educação; coordenar treinamentos a profissionais da educação; controlar desempenho de educandos e educadores; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins;
VI - Gerente de Transportes: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar na organização de horário e escalas de serviços
gerais ordinários e extraordinários junto ao Secretário de Administração; levar ao conhecimento do
Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências
que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;
dar conhecimento ao Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha realizado por iniciativa
própria; promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, orientando quanto a utilização dos veículos, sua conservação, o controle do combustível e responsabilização quanto a multas;
intermediar na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja
execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho da área de transporte da Secretaria de Administração e em apoio as demais secretarias; cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria; re presentar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento
ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; analisar, avaliar a viabilidade e
desenvolver sistemas de informações para área de transporte, buscando racionalizar e automatizar
processos e rotinas de trabalho das diversas unidades administrativa do Município que possuem
sistema de transportes; analisar o desempenho dos sistemas implantados; reavaliar rotinas, manuais e métodos de trabalho, verificando se atendem ao usuário, sugerindo metodologias de trabalho
mais eficazes; realizar outras tarefas afins; realizar suas funções gerenciando o sistema de transportes da administração e controlando o sistema de todas as Secretarias, exigindo cumprimento de
metas, relatórios, controles, responsabilização por multas, cumprimento de horários, etc.;
VII - Gerente de Trabalho do Gabinete: instruir seus subordinados de modo que se
conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar na organização de horário e escalas de
serviços do Gabinete; gerenciar o transporte do Gabinete, levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que
não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao superior de todas as ocorrências e fatos que tenha realizado por iniciativa própria;
zelar pela organização, abastecimento material e segurança do gabinete; cumprir e fazer cumprir
as normas internas do Gabinete; acompanhar pessoalmente o Prefeito sempre que solicitado, apoiar as demais secretarias em nome do Gabinete; assinar documentos; exigir cumprimento de horários, etc.;
VIII - Chefe da Divisão de Atendimento e Controle da Farmácia Básica: dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades da Divisão; preparar programas de trabalho da unidade
e submetê-los ao superior imediato; despachar o expediente da unidade; promover o aperfeiçoamento dos serviços próprios da unidade; transmitir instruções e orientar os servidores na execução
das tarefas relativas à Divisão; manter a ordem e a disciplina da Divisão; apresentar relatório das
atividades da Divisão; fiscalizar a presença dos servidores na repartição; zelar para a perfeita distribuição de medicamento conforme orientação farmacêutica; comunicar ausência de medicamen• 4/7 •

to; responsabilizar-se manter a farmácia limpa e com ambiente propício para receber o cidadão, desempenhar tarefas afins;
IX - Chefe da Divisão de Acompanhamento dos Trabalhos da Saúde e Apoio às Atividades do Conselho de Saúde: dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades da Divisão;
preparar programas de trabalho da unidade e submetê-los ao superior imediato; despachar o expediente da unidade; promover o aperfeiçoamento dos serviços próprios da unidade; transmitir instruções e orientar os servidores na execução das tarefas relativas à Divisão; manter a ordem e a disciplina da Divisão; apresentar relatório das atividades da Divisão; fiscalizar a presença dos servidores na repartição; auxiliar aos membros do Conselho Municipal de Saúde; acompanhar o trabalho de fiscalização da saúde; relatar ao conselho de saúde qualquer ocorrido que tenha notícia na
área as saúde; acompanhar e relatar o acompanhado na área da saúde; visitar postos, hospital e outras unidades da saúde; receber o cidadão, desempenhar tarefas afins;
X - Chefe da Seção de Assessoramento da Vice-Prefeitura: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar a organização dos
serviços; levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os
fatos ocorridos e de outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões periódicas com os auxiliares de serviço; dar o apoio ao trabalho da Vice-Prefeitura; acompanhar o viceprefeito; zelar pelo gabinete, veículo e equipamentos á disposição da Vice-Prefeitura; apoiar administrativamente os trabalhos da Vice-Prefeitura; atender o público em geral; realizar outras tarefas
afins;
XI - Chefe da Divisão Administrativa da Secretaria: dirigir, orientar, coordenar e
controlar as atividades da Divisão; preparar programas de trabalho da unidade e submetê-los ao
superior imediato; preparar informações e pareceres em processos e despachar o expediente da
unidade; promover o aperfeiçoamento dos serviços próprios da unidade; transmitir instruções e
orientar os servidores na execução das tarefas relativas à Divisão; manter a ordem e a disciplina da
Divisão; apresentar relatório das atividades da Divisão; fiscalizar a presença dos servidores na repartição; desempenhar tarefas afins;
XII - Chefe da Divisão de Apoio ao Trabalho do Homem do Mar: dirigir, orientar,
coordenar e controlar as atividades da Divisão; preparar programas de trabalho da unidade e submetê-los ao superior imediato; promover o aperfeiçoamento dos serviços relativos ao apoio a pesca; manter a ordem e a disciplina da Divisão; manter relacionamento com entidades ligadas a pesca; promover a integração do profissional pescador com as atividades da secretaria; apoiar as inciativas que visem a valorização da pesca; propor medias que ampliem a produtividade na área da
pesca; incumbir-se de apresentar propostas para pesca sustentável, auxiliar na organização das feiras e mercado de peixe; fiscalizar a presença dos servidores na repartição; desempenhar tarefas
afins;
XII - Gerente Financeiro da Saúde: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; assessorar na organização de horário e escalas de serviços do setor financeiro e administrativo da saúde; gerenciar a execução orçamentária da saúde,
levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos
que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao superior de todas as ocorrências e fatos
que tenha realizado por iniciativa própria; cumprir e fazer cumprir as normas internas da gerência;
acompanhar pessoalmente o Secretário sempre que solicitado, assessorar o Fundo da Saúde;
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Acompanhar procedimentos de compras; acompanhar execução de contratos; assinar documentos;
exigir de cumprimento de horários, etc.
Parágrafo único. O ocupante do cargo comissionado de Gerente de Transporte
obrigatoriamente deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”.
Art. 4º O símbolo do Cargo de Coordenador de Eventos e Projetos Turísticos passa
de CC-8 para CC-9.
Art. 5º O símbolo do Cargo de Coordenador Financeiro da Saúde passa de CC-8
para CC-9.
Art. 6º O número de vagas de Assistente I, criado pela Lei nº 2.051/2015, passa a ser
de 16 vagas.
Art. 7º O número de vagas de Assistente II, criado pela Lei nº 2.051/2015, passa a ser
de 06 vagas.
Art. 8º O Anexo IV da Lei 1.426/2009 passa a ter a seguinte redação:
DENOMINAÇÃO
Gerente Executivo

REFERÊNCIA
FG-1

VAGAS
6

REMUNERAÇÃO (R$)
3.660,53

Art. 9º O Anexo V da Lei 1.426/2009 passa a ter a seguinte redação:
DENOMINAÇÃO
Coordenador I
Coordenador II
Coordenador III
Coordenador IV
Coordenador V

REFERÊNCIA
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6

VAGAS
6
6
6
6
15

REMUNERAÇÃO (R$)
2.387,29
2.230,22
1.591,52
1.273,21
954,90

Art. 10. As funções relativas aos quadros constates nos artigos 8º e 9º só poderão ser
realizadas por servidores devidamente concursado e integrante do quadro permanente da Prefeitura.
Art. 11. Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura o Gabinete da VicePrefeitura, que fará parte do Gabinete do Prefeito.
§ 1º Além das responsabilidades previstas na Lei Orgânica do Município de Piúma,
em seu art. 99, o Gabinete da Vice-Prefeitura, tem as seguintes atribuições:
I - auxiliar o Prefeito, quando por este for convocado para missões especiais:
II - atender ao público em apoio ao Prefeito;
III - zelar pelo gabinete próprio, veículo e equipamento à sua disposição;
IV - fiscalizar constantemente e diligenciar quando requisitado as dependências, patrimônio e o trabalho desenvolvido pela Administração Municipal através de suas secretarias;
V - representar o Prefeito em solenidades e eventos;
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VI - auxiliar na administração em geral.
§ 2º O Gabinete da Vice-Prefeitura contará com os recursos humanos lotados no gabinete e, em especial, com uma seção de assessoramento.
Art. 12. O nível de escolaridade dos cargos mencionados na presente Lei são os estabelecidos na Lei nº 2.171/2017, que unifica a exigência de escolaridade em relação a cada símbolo
referente ao cargo existente.
Art. 13. O cargo comissionado de Diretor Geral do Hospital passará a denominar-se
Gerente Administrativo do Hospital, com o símbolo CC-5.
Parágrafo único. O cargo obrigatoriamente será preenchido por pessoa comprovadamente com experiência de, pelo menos, 1 (um) ano em administração hospitalar.
Art. 14. A estrutura descrita nesta Lei integrará a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do Município de Piúma (Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009).
Art. 15. A presente Lei não causará impacto orçamentário ou financeiro, nem quanto a limites legais de gastos com folha de pagamento, vez que os valores de gastos consequentes da
extinção de cargos são maiores do que os valores consequentes da criação de cargos e haverá transposição dentro do próprio orçamento do Poder Executivo caso necessário.
Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de recursos orçamentários e créditos consignados à Prefeitura Municipal de Piúma.
Art. 17. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 31 de outubro de 2017.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.262, DE 25 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre a transposição da Ouvidoria Municipal, da Controladoria-Geral Municipal para o Gabinete do Prefeito.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica transposta para o âmbito do Gabinete do Prefeito (art. 21 da Lei nº
1.426/2009) o Departamento de Ouvidoria Municipal, da Controladoria-Geral Municipal (art.
21 da Lei nº 2.145/2016).
Art. 2º Em consequência do art. 1º desta Lei, fica também transposto para o
Gabinete do Prefeito Municipal, o cargo comissionado de símbolo CC-7, de Chefe do Departamento de Ouvidoria que passará a exercer as seguintes atribuições:
I - atender e orientar o público quanto ao acesso às informações no âmbito da
Prefeitura de Piúma;
II - receber e encaminhar ao órgão da administração direta competente, denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados
ilegais, comissivos ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o
interesse público, praticados por servidores públicos ou agentes públicos, monitorando e cobrando os prazos para atendimento;
III - diligenciar junto as unidades da administração competente para a prestação por esses de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informações, na forma do inciso I deste artigo,
acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.
IV - orientar os servidores das unidades da administração, responsáveis por
prestar informações advindas dos chamados dos cidadãos através da Ouvidoria Municipal;
V - manter sigilo absoluto, mesmo quando solicitado, sobre as reclamações ou
denúncias, principalmente sobre sua fonte;
VI - informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
VII - comunicar ao órgão da administração direta competente para apuração,
todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do
exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas;
VIII - elaborar e publicar anualmente, o relatório de suas atividades desenvolvidas;
IX - monitorar constantemente os chamados protocolizados e dirigidos à Ou-

vidoria Municipal, seja na forma presencial ou eletrônica, expedindo alertas aos responsáveis pelo
atendimento e tomando as medidas pertinentes para prestar a informação/resposta ao Cidadão.
X - desempenhar outras atribuições afins que venham a ser designadas pelo Prefeito
Municipal.
Parágrafo único. O relatório anual que trata o inciso VIII será publicado no mês de
janeiro e conterá a compilação de todas as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria Municipal no
exercício anterior.
Art. 3º As despesas resultantes da aplicação desta Lei, a cada exercício, correrão à
conta das dotações próprias consignadas no Orçamento Municipal, sendo no mesmo no presente
exercício não ocorrerá qualquer aumento na despesa em folha de pagamento, sendo assim desnecessárias as demonstrações da estimativa do impacto orçamentário e financeiro e da sua fonte de
custeio.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o inciso II do art. 12 e o art. 21 da Lei nº 2.145, de 13 de maio de 2016, bem com a exclusão do parágrafo
único do art. 27 o item referente ao Chefe do Departamento de Ouvidoria também da lei citada.
Piúma, 25 de maio de 2018.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.274, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

Altera a escolaridade e acrescenta atribuição ao
cargo de Coordenador de Projetos de Engenharia.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º A Lei nº 2.051, de 9 de abril de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
I - no quadro do art. 1º, quanto ao cargo de Coordenador de Projetos de Engenharia, a escolaridade passa a ser “Ensino Superior em qualquer Engenharia ou Arquitetura”;
II - o inciso VIII do art. 2º fica acrescido do seguinte item:
“Art. 2º (…)
VIII - (…)
10. desenvolver as atribuições dos cargos de Engenharia Civil e de Arquiteto
quando os seus ocupantes estiverem impedidos ou quando houver necessidade planamente justificada;”
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da dotação orçamentária própria, sendo desnecessárias as demonstrações de estimativa de impacto
orçamentário e financeiro e da sua fonte de custeio, na forma do disposto do § 6º do art. 17
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 22 de outubro de 2018.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.294, DE 15 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre a extinção e criação de cargos
comissionados na estrutura administrativa
e organizacional da Prefeitura do Município
de Piúma, alterando as Leis nº 1.426, de 19
de março de 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura do Município de Piúma; nº 1.932, de 18 de julho de
2013, que dispõe sobre a organização, funcionamento e atribuições da ProcuradoriaGeral do Município de Piúma; e nº 2.145, de
13 de maio de 2016, que dispõe sobre a
nova estrutura organizacional da Controladoria Geral Municipal.
O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Ficam extintos, na estrutura organizacional da Prefeitura do Município
de Piúma, os cargos de provimento em comissão:
I - de Gerente de Controle e Análise de Processos, símbolo CC-4, criado pela Lei
nº 2.145, de 13 de maio de 2016, junto a Controladoria-Geral;
II - de Gerente de Captação de Recursos, símbolo CC-4, criado pela Lei nº 1.426,
de 19 de março de 2009, junto a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.
Art. 2º Ficam criados, na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do Município de Piúma, os cargos de provimento em comissão adiante relacionados, com sua denominação, símbolo, quantitativo de vagas, e unidade a que pertence:
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

VAGAS

UNIDADE

Assessor Especial de análise de Processos

CC-4

01

Gabinete do Prefeito

Subprocurador-Geral

CC-4

01

Gabinete do Prefeito

§ 1º São atribuições do cargo de Assessoria Especial de Análise de Processos,
criado por esta Lei:
I - analisar, orientar e encaminhar processos desde sua origem até fase final relacionados às contratações da prefeitura conforme determinação do Poder Executivo
e em apoio e assessoramento ao Gabinete e Secretarias Municipais;
II - prestar assessoria técnica ao Gabinete e Secretarias Municipais;

III - assessorar em nível de orientação os responsáveis pelas unidades executoras, incluindo secretarias, departamentos, gerencias e coordenações;
IV - executar outras atividades correlatas;
V - exercer outras atividades determinadas pelo Prefeito.
§ 2º São atribuições do cargo de Subprocurador-Geral, criado por esta Lei:
I - coordenar e dirigir diretamente as áreas do contencioso geral, do contencioso tributário-fiscal e da consultoria geral, respectivamente;
II - substituir o Procurador-Geral em seus impedimentos, ausências temporárias, férias, licenças ou afastamentos ocasionais;
III - substituir o Procurador-Geral ou qualquer Procurador Municipal nos atos administrativos de suas competências.
IV - promover a articulação entre os órgãos de atividades-fim e entre esses e o gabinete do Procurador-Geral;
V - expedir orientações para a defesa dos interesses do Município;
VI - eleger diretrizes e definir estratégias para atuação nos processos judiciais considerados especiais em que o Município de Piúma seja parte ou, de qualquer forma, interes sado, concentrando as informações pertinentes e acompanhando o respectivo andamento;
VII - coordenar a atuação dos Procuradores Municipais em processos administrativos
ou judiciais e de grupos de estudos sobre matéria de interesse da Administração Municipal;
VIII - receber, por delegação do Procurador-Geral, citações iniciais, notificações, comunicações e intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou
processos em que o Município seja parte ou, de qualquer forma, interessado, e naqueles em
que a Procuradoria Geral do Município deva intervir;
IX - atuar nos processos administrativos ou judiciais avocados pelo ProcuradorGeral;
X - atuar, com celeridade, nos processos administrativos para os quais for designado
pelo Procurador-Geral, realizando estudos, diligências, pareceres e o que mais for necessário para o bom andamento dos trabalhos.
Art. 3º O art. 3º da Lei nº 1.932, de 18 de julho de 2013, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º A Procuradoria-Geral do Município goza de autonomia administrativa, com dotações orçamentárias vinculadas ao Gabinete do Prefeito, sendo integradas pelos seguintes órgãos:
I - órgãos de direção superior:
a) Gabinete do Procurador-Geral;
a-1) Gabinete do Subprocurador-Geral;
b) Conselho de Procuradores do Município, a ser constituído pelo Poder Executivo em legislação própria;
II - Procuradores do Município.”
Art. 4º Fica acrescido ao Capítulo IV da Lei nº 1.932/2013, a Seção IA e os seguintes
dispositivos:
“Seção I-A
Da Subprocuradoria-Geral
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Art. 7º-A Fica criado o cargo de provimento em comissão de SubprocuradorGeral junto ao Gabinete do Procurador-Geral, de livre nomeação e exoneração pelo
Prefeito na forma da legislação vigente, com vencimento equivalente ao valor do
símbolo CC-4 da Lei nº 1.426/2009.
Art. 7º-B Compete ao Subprocurador-Geral:
I - coordenar e dirigir diretamente as áreas do contencioso geral, do contencioso tributário-fiscal e da consultoria geral, respectivamente;
II - substituir o Procurador-Geral em seus impedimentos, ausências temporárias, férias, licenças ou afastamentos ocasionais;
III - substituir o Procurador-Geral ou qualquer Procurador Municipal nos
atos administrativos de suas competências.
IV - promover a articulação entre os órgãos de atividades-fim e entre esses e
o gabinete do Procurador-Geral;
V - expedir orientações para a defesa dos interesses do Município;
VI - eleger diretrizes e definir estratégias para atuação nos processos judiciais considerados especiais em que o Município de Piúma seja parte ou, de qualquer
forma, interessado, concentrando as informações pertinentes e acompanhando o
respectivo andamento;
VII - coordenar a atuação dos Procuradores Municipais em processos administrativos ou judiciais e de grupos de estudos sobre matéria de interesse da Administração Municipal;
VIII - receber, por delegação do Procurador-Geral, citações iniciais, notificações, comunicações e intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou processos em que o Município seja parte ou, de qualquer forma,
interessado, e naqueles em que a Procuradoria Geral do Município deva intervir;
IX - atuar nos processos administrativos ou judiciais avocados pelo Procurador-Geral;
X - atuar, com celeridade, nos processos administrativos para os quais for designado pelo Procurador-Geral, realizando estudos, diligências, pareceres e o que
mais for necessário para o bom andamento dos trabalhos.
Art. 7º-C O ingresso e o exercício do cargo de Subprocurador-Geral observarão os requisitos estabelecidos nesta lei, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais normas a serem editadas pelo Poder Executivo, tendo como prérequisito a formação em Direito e inscrição na OAB/ES.
Art. 7º-D Ficam asseguradas ao Subprocurador-Geral as vantagens e prerrogativas concedidas aos demais servidores públicos do Município, assim como os
direitos e prerrogativas insertos no Estatuto da OAB.”
Art. 5º A estrutura descrita nesta Lei integrará a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do Município de Piúma (Lei nº 1.426/2009) e, no que couber, a estrutura prevista na Lei nº 2.145/2016 e na Lei nº 1.932/2013
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Art. 6º A presente Lei não causará impacto orçamentário ou financeiro, nem quanto
a limites legais de gastos com folha de pagamento, vez que os valores de gastos consequentes da extinção de cargos são proporcionais aos valores consequentes da criação de cargos,
bem como, sendo necessário, haverá transposição dentro do próprio orçamento do Poder
Executivo.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de recursos
orçamentários e créditos consignados à Prefeitura Municipal de Piúma.
Art. 8º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 15 de janeiro de 2019.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.300, DE 10 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a extinção e criação de cargos comissionados na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do Município de
Piúma, alterando a Lei nº 1.426, de 19 de março de 2009, a Lei nº 1.932, de 18 de julho de
2013, e a Lei nº 2.294, de 15 de janeiro de 2019.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e o
Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica extinto, na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura
do Município de Piúma, o cargo de provimento em comissão de Subprocurador-Geral,
criado pela Lei nº 2.294, de 15 de janeiro de 2019.
Art. 2º Fica criado, na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura
do Município de Piúma, o cargo de provimento em comissão adiante relacionado, com
sua denominação, símbolo, quantitativo de vagas e unidade a que pertence:

DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

VAGAS

UNIDADE

Assessor Técnico de Gabinete

CC-4

01

Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. São atribuições do cargo de Assessor Técnico de Gabinete:
I - estudar e pesquisar as fontes externas para definição e atualização da legislação municipal, em consonância com as alterações na legislação federal e estadual:
II - assessorar o Prefeito no cumprimento das decisões administrativas referentes aos requerimentos protocolizados no protocolo geral da Prefeitura;
III - assessorar quanto às questões legislativas, emitindo parecer técnico;
IV - assessorar nas relações com o Ministério Público e outros Poderes e esferas, nas respostas a requerimentos, indagações e encaminhamentos;
V - assessorar nos encaminhamentos das comissões de sindicâncias e disciplinares;
VI - assessorar no cumprimento das decisões legislativas;
VII - assessorar os trabalhos no âmbito legislativo, examinando ou revendo a
redação de minutas de projetos, bem como minutas de decretos, de portarias e de
atos administrativos internos;
VIII - assessorar tecnicamente os Secretários Municipais;
IX - assessorar o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais no relacionamento com outras instituições, sejam governamentais sejam da sociedade, na elaboração de planos de trabalho, acompanhamento à execução de termos de parcerias e

convênios, prestações de contas e confecção de termos de referências;
X - executar outros serviços técnicos que forem determinados pelo Prefeito.
Art. 3º Ficam revogados os arts. 3º e 4º da Lei nº 2.294/2019.
Art. 4º O cargo de provimento em comissão de Coordenador de Projetos de Engenharia, criado pela Lei nº 2.051, de 9 de abril de 2015, passa a denominar-se Gerente de
Projetos de Engenharia, mantendo-se suas funções e passando seu símbolo para CC-5.
Art. 5º A presente Lei não causará impacto orçamentário ou financeiro, nem quanto
a limites legais de gastos com folha de pagamento, vez que os valores de gastos consequentes da extinção de cargos são proporcionais aos valores consequentes da criação de cargos,
bem como, sendo necessário, haverá transposição dentro do próprio orçamento do Poder
Executivo.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de recursos orçamentários e créditos consignados à Prefeitura Municipal de Piúma.
Art. 7º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piúma, 10 de abril de 2019.

José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito
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