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LEI N° 135-GP    de 01 de setembro de 2010 

 

 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MU-

NICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ no pleno uso 

de suas atribuições legais aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

CAPITULO I 

DO EXERCÍCIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Art. 1º O Poder Executivo do Municipal será exercido pelo Prefeito, com auxilio 

do Vice-prefeito, Secretariado e dos servidores públicos, atendendo aos princípios de 

planejamento, coordenação, controle e delegação de competência, segundo as normas que 

regem a matéria. 

 

Parágrafo único. A Administração Municipal é o instrumento de ação do governo 

local e suas atividades terão por objetivo o interesse público e o atendimento adequado ao 

cidadão, com vista a: 

 

I - criar meio para o pleno exercício da cidadania; 

II - assegurar, regular e controlar o exercício dos direitos e garantias individuais; 

III - democratizar a ação administrativa de forma a contemplar as aspirações dos 

diversos segmentos da sociedade local; 

IV - possibilitar a criação de meios de participação e controle pela sociedade orga-

nizada, sobre a execução dos serviços públicos de interesse local; 

V - promover e articular o desenvolvimento municipal; 

VI - garantir a provisão de bens e serviços básicos; 

VII - revitalizar o serviço público municipal através da capacitação e valorização 

do servidor público, com o propósito de dotar a administração dos meios indispensáveis 

ao cumprimento de suas finalidades. 

 

Art. 2º Os serviços municipais serão permanentemente atualizados, visando asse-

gurar a prevalência dos objetivos sociais e econômicos da ação municipal sobre as con-

veniências administrativas, cujas alterações serão feitas por Decreto Executivo. 

 

 Art. 3º Para a execução de seus Programas, a Prefeitura utilizar-se-á de recursos 

próprios e dos colocados à sua disposição por entidades públicas e privadas, nacionais e 

estrangeiras, ou consorciar-se-á com outras entidades para a solução de problemas co-

muns, e melhor aproveitamento de recursos financeiros e técnicos. 
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 Art. 4º A Administração Municipal procurará elevar a produtividade dos servido-

res municipais, adotando critérios definidos para recrutamento, seleção e treinamento do 

pessoal, remunerando-os conforme dispuser os Planos de Carreira e Remuneração. 

 

 Art. 5º Na elaboração de seus Programas, a Prefeitura estabelecerá critérios de 

prioridade, segundo a essencialidade da obra ou serviço e o atendimento ao interesse pú-

blico, permitindo, sempre que possível, a participação da comunidade na definição dessas 

prioridades, através de mecanismos apropriados e na forma prevista em lei. 

 

CAPÍTULO II 

DOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 Art. 6º As atividades da Administração obedecerão aos seguintes fundamentos: 

 

I - planejamento; 

II - coordenação; 

III - controle; 

IV - delegação de competência. 

 

Seção I 

Do Planejamento 

 

Art. 7º Para os fins desta Lei, planejamento é o principio adotado na administra-

ção pública, visando o estabelecimento de políticas, diretrizes, objetivos, metas e normas 

gerais que orientam e conduzem a ação governamental às suas finalidades institucionais, 

especialmente na prestação dos serviços públicos essenciais à população. 

 

Art. 8º Para atender ao principio do planejamento o Chefe do Poder Executivo, 

dentre outras obrigações, elaborará os seguintes instrumentos administrativos, obedecen-

do ao que dispõe as Constituições Federal, Estadual e Leis que regem a administração 

pública: 

 

I - plano plurianual de investimentos e ações; 

II - lei de diretrizes orçamentárias; 

III - lei do orçamento anual; 

IV - plano diretor de desenvolvimento. 

 

Parágrafo único. Na elaboração dos instrumentos administrativos o governo esta-

belecerá as prioridades que melhor atendam ao interesse público. 

 

Seção II 

Da Coordenação 

 

Art. 9º O governo municipal será exercido coordenadamente em todos os segmen-

tos da administração, mediante o entrosamento entre os diversos níveis hierarquicamente 

organizados, sob coordenação geral do Chefe do Poder Executivo. 
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Parágrafo único. As atividades do Governo Municipal e, especialmente a execu-

ção de Planos, Programas, Projetos e Atividades serão objeto de permanente atualização e 

serão exercidos de modo coordenado com quem caberá a coordenação dos trabalhos a 

serem desenvolvidos. 

 

Seção III 

Do Controle 

 

Art. 10. A Administração realizará, permanentemente, o controle e a fiscalização 

dos seus atos administrativos, obedecendo ao que dispõem as leis que regem a matéria. 

 

Art. 11. A finalidade do controle da administração municipal é assegurar que: 

 

I - sejam obtidas metas fiscais positivas; 

II - os resultados da gestão sejam avaliados para formulação e ajustamento das po-

líticas, diretrizes, projetos e programas de governo.   

 

Seção IV 

Da Delegação de Competência 

 

Art. 12. No exercício do poder, o Chefe do Poder Executivo delegará poderes com 

a finalidade de descentralizar a administração, assegurando maior agilidade nas decisões 

político-administrativas. 

 

Art. 13. A competência será delegada através de decreto, indicando com precisão 

o órgão ou autoridade delegada, bem como as atribuições objeto da delegação. 

 

CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO 

 

Seção I 

Das Categorias Organizacionais 

 

Art. 14. O governo municipal será organizado em administração direta e indireta 

que atendam aos princípios de planejamento, execução, coordenação, acompanhamento, 

controle e avaliação de planos, programas, projetos e atividades. 

 

§ 1º A Administração pública direta é composta por: 

 

I - gabinete do prefeito; 

II - agências distritais; 

III - assessoria jurídica, econômica, planejamento, especial, comunicação, técnica 

e administrativa; 

IV - controladoria geral; 

V - órgãos adidos; 

VI - órgãos de deliberação coletiva; 
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VII - secretarias, que se subdividem em departamentos. 

 

§ 2º A administração indireta será composta por autarquias, fundações públicas, 

sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas a Administração Munici-

pal, com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira próprias. 

 

§ 3º Para os efeitos desta Lei considera-se, respectivamente: 

 

I – Autarquia: entidade criada por lei, com personalidade de direito público inter-

no, patrimônio e receita próprios e capacidade de auto-administração sob controle estatal, 

para executar atividade típica da Administração Municipal que, para melhor funciona-

mento, requeira Gestão Administrativa e Financeira descentralizada; 

 

II – Sociedade de Economia Mista: entidade instituída sob a forma que venha a 

ser proposta em lei municipal, para a exploração de atividade econômica, com participa-

ção majoritária do município ou de entidade da administração indireta municipal no capi-

tal votante; 

 

III – Empresa Pública: entidade instituída por lei, com personalidade jurídica de 

direito privado e organizada sob forma permitida segundo lei que rege a matéria, para 

exploração de atividade econômica imposta por força de contingência ou conveniência 

administrativa, dotada de patrimônio próprio e maioria de capital votante pertencente ao 

município, admitida a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno e 

de entidade da administração indireta municipal; 

 

IV – Fundação Pública: é a entidade criada por lei específica, sem fins lucrativos, 

com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, pa-

trimônio e receita próprios, tendo por finalidade desenvolver atividade de cunho assisten-

cial, cultural, educacional, hospitalar, de estudo e pesquisa ou de apoio às referidas fina-

lidades, que por necessidade operacional deva ser assim organizada. 

 

Seção II 

Da Estrutura Básica 

 

Art. 15. O Poder Executivo, para execução de suas finalidades constitucionais e 

das previstas na Lei Orgânica do Município, terá a estrutura básica constante desta Lei 

que compreende os seguintes órgãos: 

 

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 

a) Gabinete do Prefeito; 

b) Agências Distritais; 

c) Assessoria Jurídica, Econômica, Planejamento, Comunicação, Especial, 

Técnica e Administrativa; 

d) Controladoria Geral; 

e) Órgãos Adidos; 

f) Órgãos de Deliberação Coletiva; 
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II - ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: 

a) Secretaria Municipal de Fazenda 

b) Secretaria Municipal de Administração; 

 III - ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-FINS: 

  a) Secretaria Municipal de Saúde; 

  b) Secretaria Municipal de Educação; 

c) Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo; 

d) Secretaria Municipal de Infra-estrutura; 

e) Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social; 

f) Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

g) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. 

 

CAPITULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 

 

Seção I 

Do Gabinete do Prefeito 

 

Art. 16. A Chefia de Gabinete, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Exe-

cutivo, é órgão de coordenação e assessoramento direto ao Prefeito, competindo-lhe den-

tre outras: 

 

I - supervisionar a correspondência oficial e encaminhá-la ao Prefeito; 

II - coordenar a representação social e política do Poder Executivo; 

III - assistir o Prefeito na coordenação das atividades políticas e administrativas; 

IV - organizar a agenda de programas oficiais, atividades e audiências do Prefeito 

e tomar as providencias necessárias à sua observância; 

V - coordenar e fazer executar todo o serviço de comunicação social, imprensa, re-

lações públicas e de publicações; 

VI - divulgar atos e fatos da administração municipal; 

VII - promover, em conjunto com as demais secretarias, campanhas de educação 

comunitária; 

VIII - manter a comunidade permanentemente informada sobre os planos e reali-

zações da Administração Municipal; 

IX - manter arquivo de publicações que contenha nota e noticias sobre o Municí-

pio; 

X - coordenar as relações do Poder Executivo com o Poder Legislativo, promo-

vendo contatos com os vereadores; 

XI - receber e encaminhar solicitações provenientes da Câmara Municipal, agili-

zando o seu imediato atendimento; 

XII - manter atualizada a agenda de tramitação do Poder Legislativo e acompanhar 

as iniciativas e pronunciamentos dos vereadores; 

XIII - organizar e manter atualizada a coletânea de leis, decretos, portarias e de-

mais documentos da administração municipal. 
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Seção II 

Da Assessoria Jurídica, Econômica, Planejamento, Comunicação,  

Especial, Técnica e Administrativa 

 

Art. 17. A Assessoria Jurídica do Município, diretamente subordinada ao Chefe do 

Executivo, incumbida da representação judicial e extrajudicial do município, é, também, 

órgão de assessoramento da administração pública, competindo-lhe dentre outras: 

 

I - representar a municipalidade em qualquer instancia jurídica; 

II - promover a cobrança administrativa ou judicial de divida ativa e de quaisquer 

outros créditos do município; 

III - assessorar as unidades administrativas na elaboração de planos, programas e 

projetos de lei; 

IV - prestar consultoria em assuntos jurídicos, promovendo a execução da divida 

ativa; 

V - pronunciar-se, por meio de parecer, sobre matéria jurídica; 

VI - zelar pela exata e uniforme observância das leis municipais e promover a sua 

aplicação e divulgação; 

VII - supervisionar a elaboração de normas de edificação, loteamento e zoneamen-

tos; 

VIII - assistir juridicamente nos atos de aquisição e alienação de imóveis do muni-

cípio; 

IX - coordenar os processos administrativos disciplinares; 

X - coletar dados sobre a legislação Federal e Estadual de interesse da administra-

ção municipal; 

XI - promover estudos e pesquisas para a consolidação da legislação municipal em 

vigor, em especial a regulamentação da Lei Orgânica do Município; 

XII - coordenar o órgão de defensoria pública do município, quando criado. 

 

Art. 18. Às Assessorias Econômica, Planejamento, Comunicação, Especial, Téc-

nica e Administrativa, compete assessorar o Prefeito e aos Chefes de Unidades Adminis-

trativas nas decisões relativas às atividades especiais e técnico-administrativas. 

 

Seção III 

Da Controladoria Geral 

 

Art. 19. Em cumprimento ao disposto no art. 74, da Constituição Federal, fica cri-

ado, como órgão interno de assessoramento integrante da Administração Municipal, o 

Sistema de Controle Interno, subordinado ao Chefe do Executivo, que funcionará sob a 

denominação de CONTROLADORIA GERAL, com a finalidade de fiscalizar e acom-

panhar as gestões fiscais, orçamentárias, financeiras e patrimoniais, competindo-lhe den-

tre outras: 
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I - orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as questões orçamentárias, financeiras 

e patrimoniais dos órgãos da administração direta e indireta, objetivando a regular utili-

zação dos bens públicos; 

II - elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e propostas de di-

retrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução de despesas e 

aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito dos órgãos 

da administração direta e indireta, como também implementar a arrecadação das receitas 

orçadas; 

III - acompanhar e monitorar o controle do custo operacional, a execução física e 

financeira dos projetos e atividades, bem como da aplicação, sob qualquer forma, dos 

recursos públicos; 

IV - tomar as contas dos responsáveis por bens e valores, inclusive do Prefeito, 

quando não prestadas voluntariamente; 

V - subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programa-

ção financeira, com informações e avaliações relativas à gestão dos órgãos da administra-

ção direta e indireta; 

VI - executar os trabalhos de auditoria contábil, financeira, administrativa e opera-

cional junto aos órgãos do poder executivo, da administração direta e indireta; 

VII - verificar e certificar as contas dos responsáveis pelas aplicações, utilizações 

ou guarda de bens ou valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der 

causa à perda, subtração, extravio ou estrago de valores, bens materiais de propriedade, 

ou sob a responsabilidade do município; 

VIII - emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e 

balanço geral do município; 

IX - organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por dinheiro, valo-

res e bens públicos do poder executivo, assim como dos órgãos e entidades ligados ao 

mesmo; 

X - avaliar o cumprimento da trilogia orçamentária. 

 

Seção IV 

Dos Órgãos Adidos 

 

 Art. 20. Os Órgãos Adidos são entidades agregadas à Administração Municipal na 

forma desta lei, para executar atividades típicas em benefício dos serviços de outras enti-

dades públicas, por necessidade ou conveniência administrativa. 

 

 § 1º A Unidade Municipal de Cadastro (UMC), a Junta do Serviço Militar e o Ser-

viço de Identificação Civil são considerados órgãos adidos e trabalharão administrativa-

mente vinculados, da seguinte forma: 

 

 I - unidade municipal de cadastro (UMC), à Secretaria Municipal de Finanças; 

 II - junta do serviço militar (JSM), vinculado a Secretaria Municipal de Assistên-

cia Social; 

 III – serviço de identificação civil (SIC), vinculado a Secretaria Municipal de As-

sistência Social. 
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 § 2º As atribuições específicas dessas unidades serão definidas pelos órgãos a que 

estejam vinculadas. 

 

Seção V 

Órgãos de Deliberação Coletiva 

 

 Art. 21. Os órgãos de deliberação coletiva constituem-se pelos Conselhos Munici-

pais constituídos na forma da Lei Orgânica ou de lei ordinária. 

 

 Parágrafo único. Aos órgãos de deliberação coletiva, constituídos na forma da 

Lei Orgânica e de lei ordinária, compete às atividades de fiscalização, acompanhamento, 

aconselhamento e de estabelecimento de políticas afetas às suas áreas de atuação. 

 

Seção VI 

Da Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Art. 22. A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão fiscal do município pre-

vista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), incumbindo-lhe o lançamento e 

arrecadação dos tributos municipais e aplicação da legislação tributaria, guarda e movi-

mentação dos recursos financeiros e processamento das receitas e despesas, gerir os ne-

gócios do município, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

I - executar a política fazendária, programas, projetos e atividades relacionados 

com as áreas financeiras, fiscais e tributaria; 

 

II - exercer as funções de gestão financeiras e de contabilidade; 

III - promover a atualização de procedimentos administrativos com vistas a dina-

mizar a política financeira do Município; 

IV - programar a liquidação de compromissos financeiros dentro dos prazos assu-

midos, zelando pela manutenção do credito; 

V - promover o controle das disponibilidades financeiras, visando a eliminação do 

déficit público; 

VI - manter o lançamento e arrecadação de tributos e rendas em observância à le-

gislação própria; 

VII - promover o processamento das despesas e respectivos fluxos de liquidação; 

VIII - registrar, acompanhar e controlar contabilmente as administrações orçamen-

tárias, financeiras e patrimoniais; 

IX - elaborar e publicar balancetes, balanço geral, e relatórios de prestações de 

contas de recursos transferidos para o município por outras esferas de governo; 

X - receber, pagar, guardar e movimentar valores; 

XI - fornecer dados e elementos estatísticos e contábeis para fins de elaboração do 

orçamento anual, lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual; 

XII - expedir licença para funcionamento e localização de estabelecimentos co-

merciais, industriais e de serviços ou assemelhados, de acordo com as normais pertinen-

tes; 
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XIII - inscrever e controlar a divida ativa do município; 

XIV - manter a harmonia do planejamento entre o plano plurianual, a LDO e o or-

çamento; 

XV - controlar o anexo das metas fiscais da LDO; 

XVI - orientar a elaboração do cronograma de execução mensal de desembolso, 

até 30 dias após a publicação da lei do orçamento. 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Fazenda: 

 

I - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE; 

II - DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS; 

III - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA; 

IV - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FISCAL. 

 

Seção VI 

Da Secretaria Municipal de Administração 

 

Art. 23. A Secretaria Municipal de Administração é o órgão encarregado e res-

ponsável pela execução da política de gestão administrativa e de administrar a política de 

recursos humanos, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

I - a gestão das atividades da administração em geral; 

II - administrar a política de recursos humanos; 

III - promover os processos licitatórios para aquisição de bens e serviços e contra-

tação de obras; 

IV - administrar os serviços de patrimônio, arquivo, almoxarifado e serviços gerais 

da administração municipal; 

V - administrar os prédios e os bens púbicos municipais, inclusive guarda, manu-

tenção e conservação; 

VI - atender às solicitações de compras das Secretarias Municipais, desde que 

cumpridos os procedimentos próprios de requisição e licitação, quando for o caso; 

VII - adquirir ou alienar os bens patrimoniais mobiliários e imobiliários do muni-

cípio; 

VIII - apresentar sugestões que viabilizem o melhor aproveitamento dos servidores 

do município e promova a modernização dos serviços de rotina; 

IX - zelar pelo cumprimento da legislação de pessoal; 

X - planejar e elaborar contratos e atos oficiais como projetos de Lei, portarias, de-

cretos e outros de natureza administrativa, com supervisão da Assessoria Jurídica; 

XI – exercer o controle e execução da frota de veículos, bem como administrar os 

serviços de transportes e oficina; 

XII – Promover a adequada manutenção e conservação da frota de veículos e equi-

pamentos pesados.  

 

Parágrafo único. Além da gestão das atividades administrativas e patrimoniais, é 

constituída pelos seguintes Departamentos: 
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I - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – DRH; 

 II - DEPARTAMENTO DE MATERIAL; 

 III - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA; 

 IV - DEPARTAMENTO DE TERRAS PATRIMONIAIS; 

 V – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.  

     

Seção VII 

Da Secretaria Municipal de Saúde 

 

Art. 24. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão encarregado de planejar e 

executar programas de políticas e de atividades de saúde pública no município, objeti-

vando atingir o bem estar físico e mental do cidadão, competindo-lhe dentre outras atri-

buições: 

 

I - disponibilizar programas para atendimentos da saúde pública, compreendendo o 

atendimento médico-hospitalar, saneamento básico, atendimento médico da família; 

II - promover campanhas visando o esclarecimento da população sobre higiene e 

saúde pública; 

III - promover inspeções sanitárias de competência do município; 

IV - promover a triagem e encaminhamento de doentes mentais e desvalidos; 

V - viabilizar o atendimento médico e odontológico à população carente; 

VI - administrar os postos de saúde e o atendimento pela farmácia básica. 

VII - promover programas e campanhas de vacinação e controle de zoonoses; 

VIII - exercer a fiscalização e vigilância sanitária no município; 

IX - desenvolver ações de saúde em coordenação com entidades estaduais, federais 

e afins. 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Saúde: 

 

I - DEPARTAMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE; 

II - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE; 

III - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA; 

IV - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  

 

Seção VII 

Da Secretaria Municipal de Educação  

 

Art. 25. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão responsável pelo plane-

jamento, coordenação, e execução de atividades relativas ao ensino pré-escolar e funda-

mental do Município e supletivamente, nos demais níveis de educação, inclusive em par-

ceria com órgãos da mesma atividade de outros entes da federação, competindo-lhe den-

tre outras atribuições: 
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I - administrar e supervisionar as atividades escolares; 

II - executar a política de merenda escolar; 

III - planejar e executar as atividades de formação e reciclagem de profissionais do 

ensino, especialistas em educação e demais servidores da área; 

IV - planejar e executar programas de assistência ao educando; 

V - promover campanhas de estimulo ao aprimoramento do educando através de 

gincanas, filmes e excursões; 

VI - elaborar planos, programas e projetos de educação, em articulação com os ór-

gãos de outras esferas de governo; 

VII - elaborar e supervisionar a grade curricular do ensino municipal, observadas 

as normas legais; 

VIII - organizar programas especiais de alfabetização e de formação profissional; 

IX - apoiar e incentivar instituições, grupos e movimentos culturais locais; 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Educação: 

 

I - DEPARTAMENTO DE ENSINO; 

II - DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR; 

          III - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ESTUDANTE. 

 

Seção VIII 

Da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo 

 

Art. 26. A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo é o órgão en-

carregado pela execução de políticas, planejamento, coordenação, organização, controle e 

fomento nas áreas de cultura e desporto amador, expansão e desenvolvimento ao turismo  

regional, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

I - promover, executar e coordenar programas de esporte e turismo; 

II - promover atividades esportivas e de lazer em conjunto com as associações co-

munitárias; 

III - desenvolver atividades esportivas para alunos da rede municipal de ensino; 

IV - incentivar o turismo rural no município, em parceria com entidades e órgãos 

de outras esferas de governo; 

V - administrar, supervisionar e incentivar as atividades culturais do município, 

inclusive festas populares, folclóricas e comemorações históricas. 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Tu-

rismo: 

 

I - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS; 

II - DEPARTAMENTO DE CULTURA; 

III - DEPARTAMENTO DE TURISMO; 

IV - BIBLIOTECA. 
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Seção IX 

Da Secretaria Municipal de Infra-estrutura 

 

Art. 27. A Secretaria Municipal de Infra-estrutura é o órgão responsável pela 

execução das atividades e operacionalização dos serviços urbanos, a distribuição de água 

e energia elétrica, elaboração de projetos, construção e conservação dos bens públicos, 

bem como abertura, construção, pavimentação e conservação de estradas, caminhos mu-

nicipais e vias urbanas, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

I - elaborar as normas técnicas pertinentes às edificações; 

II - fiscalizar as especificações e exigências inerentes à legislação de edificações 

particulares e de normas técnicas, urbanísticas e do meio ambiente; 

III - expedir licenças e alvarás referentes ao Código de Postura e Obras; 

IV - examinar e despachar processos de licenciamento de obras e de parcelamento 

do solo urbano, na forma da legislação pertinente; 

V - fiscalizar a execução de obras feitas pelo regime de empreitada; 

VI - conservar as obras públicas municipais; 

VII - executar e manter obras e serviços do sistema viário e de sinalização de trân-

sito nos perímetros urbano e rural do município; 

IX - manter e conservar praças, parques, jardins e cemitérios; 

X - executar projetos paisagísticos; 

XI - conservar e restaurar pontes, estradas municipais e vicinais; 

VIII - coordenar e executar a limpeza pública urbana; 

IX - manter e conservar praças, parques, jardins e cemitérios; 

X - executar projetos paisagísticos; 

XI - conservar e restaurar pontes, estradas municipais e vicinais; 

XII - executar as atividades relativas à construção e conservação de canais e redes 

de galerias pluviais; 

XIII - fiscalizar e coordenar os serviços públicos próprios ou em regime de con-

cessão e permissão. 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Infra-estrutura: 

 

I - DEPARTAMENTO OPERACIONAL; 

II - DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E ESTRADAS; 

    III - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 

 

Seção X 

Da Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

Art. 28. A Secretaria Municipal de Assistência Social compete o planejamento e 

execução de atividades relativas à Assistência e Promoção Social da população carente 

do município, competindo-lhe dentre outras atribuições: 
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I - coordenar a ação social e assistencial no município, através de estreito relacio-

namento com órgãos estaduais e federais e entidades assistenciais, com o objetivo de 

promover ações ordenadas e unificadas; 

II - administrar os postos de atendimentos sociais; 

III - atender a população carente prestando-lhe serviços de assistência social ne-

cessários; 

IV - apurar, apresentar e analisar dados estatísticos sobre problemas de natureza 

social apresentando alternativas de solução; 

V - proteger e promover a triagem de menores abandonados ou infratores, encami-

nhando-os aos serviços competentes de proteção à Infância e Juventude; 

VI - desenvolver plano, programas e atividades destinadas à capacitação de pesso-

as e comunidades de baixa renda, possibilitando a inserção social; 

VII - prestar assistência à mulher, à criança, ao adolescente, aos deficientes e ao 

idoso, desenvolvendo programas próprios; 

VIII - receber as pessoas necessitadas e os migrantes, prestando-lhes assistência e 

orientação; 

IX - coordenar convênios com órgãos públicos e privados que implementem pro-

gramas e projetos voltados para a assistência e bem estar social da população. 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Assistência e Promoção 

Social: 

 

I - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; 

II - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; 

III - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL; 

IV - DEPARTAMENTO SÓCIOASSISTENCIAL. 

 

Seção XI 

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Agricultura 

 

Art. 29. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura 

é o órgão encarregado de promover o desenvolvimento econômico, bem como implemen-

tar ações destinadas ao abastecimento e sustentabilidade do Município, competindo-lhe 

dentre outras atribuições: 

 

 I - planejar e coordenar ações de desenvolvimento econômico com o objetivo de 

apoiar a agricultura e a pecuária, aqüicultura e pesca; 

 II - prestar assistência técnica e extensão rural - ATER aos agricultores familiares, 

agricultores assentados pela reforma agrária, quilombolas, produtores rurais e pecuaris-

tas; 

III - implementar campanhas de sanidade animal e vegetal; 

 IV - gerir as patrulhas mecanizadas, máquinas e equipamentos, os meios de trans-

portes oriundos de convênios governamentais; 

 V - incentivar programas de consórcio para aquisição de maquinas, implementos, 

matrizes, sementes, mudas e insumos; 
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 VI - promover, juntamente com as entidades de classe, exposições e feiras de natu-

reza industrial, comercial, agrícola e pecuária;  

VII - incentivar e apoiar a organização de cooperativas de produção, crédito e con-

sumo; 

VIII - planejar e coordenar a produção de alimentos objetivando o abastecimento 

de mercados e feiras do Município e circunvizinhos, exercendo a fiscalização de sua qua-

lidade; 

IX - facilitar o acesso dos agricultores familiares e pescadores organizados aos 

programas e linhas de créditos oficiais para o desenvolvimento sustentável do Município. 

 

Parágrafo único. Compõe à Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e 

Agricultura: 

 

I - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL E MECANI-

ZAÇÃO AGRÍCLOLA; 

II - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AGRÍCOLA; 

          III - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL. 

 

Seção XII 

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Art. 30. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão encarregado de 

desenvolver e executar, direta e indiretamente, a política ambiental do Município, visan-

do a preservação do meio ambiente, formação do homem, da comunidade e o respeito à 

natureza, compete-lhe dentre outras as seguinte atribuições: 

 

I - estudar, definir e expedir normas técnicas legais, visando a proteção ambiental 

do Município; 

II - coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de preser-

vação e recuperação ambiental; 

III - autorizar, de acordo com a legislação vigente, o corte e a exploração racional 

ou quaisquer outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada, no 

perímetro urbano e rural; 

IV - implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental;  

V - autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o cadastramento e a explo-

ração de recursos minerais; 

VI - acompanhar e analisar os estudos de impacto ambiental e análise de risco das 

atividades que venham a se instalar no Município; 

VII - avaliar as possíveis concessões de licenciamentos ambientais para a instala-

ção das atividades sócio-econômicas utilizadoras de recursos ambientais e com potencial 

poluidor; 

VIII - exigir estudo de impacto ambiental, quando necessário, para a implantação 

de atividades sócio-econômicas, pesquisas, difusão e implantação de tecnologias que, de 

qualquer modo, possam degradar o meio ambiente; 

IX - propor, implementar e acompanhar, em conjunto com a Secretaria de Educa-

ção, os programas de Educação Ambiental para o Município; 
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X - exercer o poder de polícia; 

XI - executar outras atividades correlatas. 

 

Parágrafo único. Compõe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

 

I - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL; 

II - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL. 

              

CAPITULO V 

DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

 Art. 31. A Estrutura Administrativa prevista na presente Lei entra em funciona-

mento, à medida que os órgãos que a compõe forem sendo implantados, mediante a de-

terminação dos seguintes procedimentos: 

 

I - provimento dos respectivos cargos, com a posse e investidura de seus titulares; 

II - adaptação dos órgãos que compõem a estrutura administrativa aos parâmetros 

da presente lei; 

III - adequação das condições necessárias ao funcionamento da nova estrutura 

através de elementos materiais e humanos indispensáveis aos procedimentos de sua im-

plantação. 

 

 Parágrafo único. A implantação de que trata este artigo, depende das conveniên-

cias e disponibilidades de recursos financeiros da Prefeitura e da existência de recurso 

materiais e humanos necessários ao funcionamento do órgão a ser implantado. 

 

Art. 32. Os Órgãos da administração municipal deverão se articular em regime de 

mútua colaboração. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 33. Na medida em que forem instalados os órgãos que compõem a estrutura 

administrativa da Prefeitura prevista nesta Lei, e extinto automaticamente os atuais ór-

gãos, fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder no Orçamento do Município, aos 

reajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta Lei, respeitados os ele-

mentos e funções.  

      

 Art. 34. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas no corren-

te exercício, com os recursos previstos nas dotações consignadas no Orçamento Munici-

pal. 

 

 Art. 35. A Prefeitura dará especial atenção à capacitação de seus servidores, fa-

zendo-o na medida das disponibilidades financeiras do Município e da conveniência dos 

serviços, através de cursos, estágios especiais de treinamento, aperfeiçoamento e capaci-

tação com a finalidade de adequá-lo a nova estrutura organizacional. 
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 Art. 36. A presente Lei será regulamentada através de Decreto Executivo, dentro 

do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua publicação. 

 

 Parágrafo único. O reajustamento da Estrutura Administrativa, especialmente 

quanto aos Departamentos e Serviços, poderá ser extintos, modificados ou criados por 

Decreto Executivo, conferir novas atribuições aos órgãos, desde que compatíveis com sua 

área de atuação, na medida da necessidade dos serviços. 

 

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se expres-

samente a Lei Municipal de nº 01, de 27 de janeiro de 1993 e demais disposições em con-

trário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, em 01 de setembro de 

2010. 

 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 
Publicada no Mural da Prefeitura, 

Em 02/09/2010. 

 

 

Nilson Ferreira dos Santos 

Secretário Municipal de Administração 
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RESUMO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PM DE SANTA 

BÁRBARA DO PARÁ  

Lei nº 135, de 01/09/2010 

 

 

Da Estrutura Básica 

 

Art. 15. O Poder Executivo, para execução de suas finalidades constitucio-

nais e das previstas na Lei Orgânica do Município, terá a estrutura básica constante 

desta Lei que compreende os seguintes órgãos: 

 

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 

a) Gabinete do Prefeito; 

b) Agências Distritais; 

g) Assessoria Jurídica, Econômica, Planejamento, Comunicação, Es-

pecial, Técnica e Administrativa; 

h) Controladoria Geral; 

i) Órgãos Adidos; 

j) Órgãos de Deliberação Coletiva; 

II - ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: 

a) Secretaria Municipal de Fazenda 

b) Secretaria Municipal de Administração; 

 III - ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-FINS: 

  a) Secretaria Municipal de Saúde; 

  b) Secretaria Municipal de Educação; 

c) Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo; 

d) Secretaria Municipal de Infra-estrutura; 

e) Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social; 

f) Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

g) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultu-

ra. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

 

Art. 22. A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão fiscal do município 

prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), incumbindo-lhe o lan-

çamento e arrecadação dos tributos municipais e aplicação da legislação tributaria, 

guarda e movimentação dos recursos financeiros e processamento das receitas e 

despesas, gerir os negócios do município, competindo-lhe dentre outras atribui-

ções: 
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Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Fazenda: 

 

I - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE; 

II - DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS; 

III - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA; 

IV - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FISCAL. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 23. A Secretaria Municipal de Administração é o órgão encarregado 

e responsável pela execução da política de gestão administrativa e de administrar a 

política de recursos humanos, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

Parágrafo único. Além da gestão das atividades administrativas e patrimo-

niais, é constituída pelos seguintes Departamentos: 

 

I - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – DRH; 

 II - DEPARTAMENTO DE MATERIAL; 

 III - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA; 

 IV - DEPARTAMENTO DE TERRAS PATRIMONIAIS; 

 V – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.  

     

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Art. 24. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão encarregado de plane-

jar e executar programas de políticas e de atividades de saúde pública no municí-

pio, objetivando atingir o bem estar físico e mental do cidadão, competindo-lhe 

dentre outras atribuições: 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Saúde: 

 

I - DEPARTAMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE; 

II - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE; 

III - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA; 

IV - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

Art. 25. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão responsável pelo 

planejamento, coordenação, e execução de atividades relativas ao ensino pré-

escolar e fundamental do Município e supletivamente, nos demais níveis de educa-

ção, inclusive em parceria com órgãos da mesma atividade de outros entes da fede-

ração, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Educação: 

 

I - DEPARTAMENTO DE ENSINO; 

II - DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ESCO-

LAR; 

          III - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ESTUDANTE. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

 

Art. 26. A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo é o ór-

gão encarregado pela execução de políticas, planejamento, coordenação, organiza-

ção, controle e fomento nas áreas de cultura e desporto amador, expansão e desen-

volvimento ao turismo  regional, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e 

Turismo: 

 

I - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS; 

II - DEPARTAMENTO DE CULTURA; 

III - DEPARTAMENTO DE TURISMO; 

IV - BIBLIOTECA. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 

 

Art. 27. A Secretaria Municipal de Infra-estrutura é o órgão responsável 

pela execução das atividades e operacionalização dos serviços urbanos, a distribui-

ção de água e energia elétrica, elaboração de projetos, construção e conservação 

dos bens públicos, bem como abertura, construção, pavimentação e conservação de 

estradas, caminhos municipais e vias urbanas, competindo-lhe dentre outras atri-

buições: 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Infra-estrutura: 
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I - DEPARTAMENTO OPERACIONAL; 

II - DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E ESTRADAS; 

    III - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 28. A Secretaria Municipal de Assistência Social compete o planeja-

mento e execução de atividades relativas à Assistência e Promoção Social da popu-

lação carente do município, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

 

Parágrafo único. Compõem à Secretaria Municipal de Assistência e Pro-

moção Social: 

 

I - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; 

II - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; 

III - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL; 

IV - DEPARTAMENTO SÓCIOASSISTENCIAL. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E AGRICULTURA 

 

Art. 29. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agri-

cultura é o órgão encarregado de promover o desenvolvimento econômico, bem 

como implementar ações destinadas ao abastecimento e sustentabilidade do Muni-

cípio, competindo-lhe dentre outras atribuições: 

  

Parágrafo único. Compõe à Secretaria Municipal Desenvolvimento Eco-

nômico e Agricultura: 

 

I - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL E ME-

CANIZAÇÃO AGRÍCLOLA; 

II - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AGRÍCOLA; 

          III - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSAO 

RURAL. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Art. 30. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão encarregado 

de desenvolver e executar, direta e indiretamente, a política ambiental do Municí-
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pio, visando a preservação do meio ambiente, formação do homem, da comunidade 

e o respeito à natureza, compete-lhe dentre outras as seguinte atribuições: 

 

Parágrafo único. Compõe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

 

I - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN-

TAL; 

II - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL. 
 

 

 


