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LEt N.977/202'l

Ementa: Aften A EstrutuÊ
AdministÊtiva do Poder Executivo
Municipal, Fixada Pelas Leis Municipaís
No 8092017, N" 827/2018 e No
944/2020 e Dá Outras Prcvidências.

O PREFEITO DO MUNtCtPtO DE PAUDALHO, Estado De
Pemambuco, no uso de suas atribuiçóes legais, definidas na Lei Orgânica Municipal,
encaminha para apreciaÉo do poder Legislativo, a seguinte Lei:

Art. 10 Esta Lei altera administrativa do Poder Executivo Municipal,
modifica dispostos da N" 809/20'17, 827nO18 e94412020. Cria, altera,
extingue Cargos do Qu Comissão e Cargos de natureza efetiva, e dá outras
providências

Art. 20 Os cargos extintos e em extinÉo estão contidos no Anexo ll desta Lei

§ 1" Entre os motivos da extinçâo dos cargos estão:

l. Funçoes náo aderentês às necessidades do serviço público municipal;
ll. Revisáo de âçóes, Íeadequação e modernizaÉo do quadro de pessoal da

AdministraÉo Pública à âtual necessidade dos órgáos.

Art. 3o Fica criâda a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca, com
a seguinte estrutura básioa:

t.
a,
b.
c.
d.

Gabinete do Secretário de Agricultura Abastecimento, Pecuária e Pesca:
Assessor Especial ll;
Gestor de Núcleo;
Assessor de Gabinete;
Auxiliar de Serviços Gerais.

ll. Superintendência de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca't. Coordenadoria de Agricultura:
a. EngenheiroAgrônomo;
b. Técnico em Agropecuária;

2. Coordenâdoria de Pecuária:
a. Médico Veterinário;
b. Técnico em Agropecuária:
c. Zootecnista;

3. Coordenadoria de Abastecimênto e Feira:
a. Auxiliar de ServiÇos Gerais;

4. Coordenadoria de Pesca e Aquicultura:
a. Engenheiro de Pesca;

t
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b. Técnico em Aquicultura

[t. Superintendência de Máquinas e Equipamentos Agrícolas:í, Coordenadoria de Nláquinas e Equipâmentos AgrÍõolas:
a. Operador de Máquinas;
b. Motorista de Caminháo;
c. Motorista para conduçâo da equipe.

Art. 40 A Secretaria de Agricultura Abastecimento, pecuária e pesca compête

§ 'to Órgão Central

§ ? Superintendência dê Agricultura,
(Coordenadoria de Agricultura)

l. A Secretaria Municipal dê Agricultura, Abastecimento, pecuária e pesca, tem
como âmbito de açáo o planejamento setorial, a coordenaçâo, a execuçáo e o
controle das atividades referentes à agricultura, abastecimento, pecuária, pesca
e o apoio ao agricuftor no âmbito da criação dê projetos de eletrificaçáo rural e
agroindústria, em consonância com outras secretarias Municipais torrelatas,
competindo-lhe, espêciâlmente:

ll. Promovêr a ligaÉo €ntre a secretaÍia Municipal de Agricultura, Abastecimento,
Pecuária e Pesca aos demais órgáos da prefeitura para o desenvorvimento de

__- programas específicos, apoio administrativo e outras atividades conelatas;lll. Articulaçâo com diÍercntes órgáos, tanto no âmbito govemamental como na
iniciativa privada, visando o aproveitamento de incêntivós e recursos financeiros
paÍa a êconomh do Município;

IV. Assistência medianlê convênios ou a@rdos com órgãos êstaduais e federais,
para a difusáo de técnicas agrícolas, de abastecimento, pesca ê pastoris mais
modemas, aos membros da agÍiqjhJra familiar, pecuaristas, pescadores e
piscicultores do município;

V. Organizaçáo e manutenÉo de fei.as de produtoÍes rurais, promovêndo um
maior intercâmbio entre produtores e consumidores;vl. Promoçâo de mêdidas visando ao desenvolvimento e ao fortalecimento do
associativismo e/ou cooperativismo no municÍpio, em articulaÉo com órgáos de
açao social, estiadual, federal e da iniciativa privada;

vll. lncentivo ao uso a,lequado do soro, orientando os produtores quanto a um
melhor aproveitâmento das áreas ociosas, visando melhor produtividade;

vlll. criaÉo de condições para a manuteÍçáo das culturas traàicionais, bem como o
incenüvo à div€rsificaçâo agrícola de novas culturas de animais e vêgetais;lx. lmplantaçâo de viverros, objetivando o fortalecimento de mudas e sãmentes aos
produtores, com a finalidade de Ínelhorar a qualidade ê diversificaçáo dos
produtos, bem como a criaÇâo e manutençáo de hortas comuniiárias e
escolares;

X. Elaboração de cadastros de produtores rurais agrícolas piscicultores e
pecuaristas do município, em articulaÇáo com órgãos competentes;Xl, ManutenÉo e atualizaÉo de planta cadastral do sistema viário do município, em
articulaçáo com órgâos competentes;

Xll. Planejamento, elabcrração e execução de projetos no controle de eletrificação
rural, em articulaçáo com órgáos competentes;

Xlll. ElaboraÉo de projetos paÍa angariar recuÍsos, obras e seruiços de interesse do
município, em especial que atendam os munícipes da zona rurâl;

XlV. outras atividades afins que lhe forem delegadas pelo chefe do poder Executivo
ou atribuídas em Lei ou Regulamento.

Abastêcimento, Pecuária e Pêsca

I
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IV

ilt.

V.

VI.

v[.

vilt.

tx.

Programar e êxecutar atividades de assistência e orientação técnica ao pequeno
e médio âgricultor;
solicitar recurso financeiro, junto aos órgáos fedêrais e estaduais poÍ meio de
editais e chamamentos públicos;
Estreitar as parcerias com órgáos federais e estaduais por meio de convênios
parcerias e projetos para o l\ilunicípio;
Apoiar, planejar, coordenar e executar programas de capacitação de agricultores
e trabalhadores rurais, por meio de cursos dê aperfeiçoamento técnico da
Agricultura Familiar
Promover o funcionamento racional dos equipamentos agrícolas, quando no
atendimento aos produtores rurais;
Promover trabalhos, ou aÉes visando à proteÉo ambiental na área rural, em
conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
Promover melhoria$ e identificaÉo de deficiências que prejudiquem a produÉo,
sanando dúvidas e/ou encaminhando para análise;
lncentivar a manutenção da produção familiar (incremento à produtividade dos
agricultores por meio da entrega gratuita de sementes);
Executar outras tarêfa6 conelatas.

§ 30 Superintendência de Agricultura, Abastêcimento, pêcuária e pesca
(Coordenadoria de Pecuária)

l. Programar e executar âtividades de assistência ê orientaçâo técnlca ao pequeno
e médio pecuarista;

ll. lnvestigar sítuaçõas contrárias a saúde pública animal;lll. sugerir medidas paÍa melhorar as condíçôes sanitárias consideradas
insatisfatórias à saúde animal;

lV. Realizar tarefas de educaÉo no tratamento da saúde animal;v. Estabelecer as políticas e diretrizes de afuaçâo do municÍpio nos setores
agropecuário e de abaslecimento;

Vl. Executar outras tarefas corÍelatas.

§ 40 Superintendência de Agricultura,
(Coordenadoria de Pesca e Aquicultura)

Abastecimento, Pecuária e pesca

Propor políticas, progÍamas e a@es para o desenvolvimento sustentável da
pesca;
Articular o apoio em temas rêlacionados à atividade pesqueira;
Monitorar metas e indicadores de desempenho estabelecidos paÍEl o
ordenamento e o desenvolvimento da pesca;
Coordenar, organizar e mantêr o registro geral da atividade pesqueira do
Município.

§ 5e Superintendência de Agricultura,
(Coordenadoria de Abastecimento e Feira)

Abastecimênto, Pecuária ê Pesca

il.
il.

IV

EstabeleceÍ políticas e diretrizes de abastecimento e comercializaçáo de
alimentos no Município, bem como coordenar e fiscâlizar o funcionaménto do
mercado municipal e pátio da feira livre;
Coordenar açôes ligadas à produção e ao abastecimento, integrando forças que
compóem as cadeias produtivas de comercializaçào e geração de renda aos
munícipes envolvidos;
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V.

vl.

Desenvolver meios para o abastecimento de água da população do meio rural,
buscando atender as necessidades das comúnidades iuraiá deste municÍpio
(Perfuraçáo de poços, abastecêdouros comunitários);
Promover a garantía de água para produçáo das culturas e escoamento de
produção dos produtos provenientes da agricultura Íamiliar;
Garantir as condiçoes ideais para o abastecimento de tanques e viveiros para
futuros poetos de piscicultura e criaçáo de crustáceos.
Executâr tarefas afins, determinadas pelo Chefe responsável do Município.

§ 60 superintendência de Máquinas e Equipamentos Agricolas (coordenadoria
de Máquinas e Equipamentos Agrícolas)

l. Apoio na execuçáo dos serviços de interesse coletivo em melhorias na
infraestrutura das Estradas rurais no município;

ll. ldentificar as vulnerâbilidades das estradâs rurais do Município, especialmente
àquelas ligadas às propriedades de pÍoduçâo;

lll. lntegrar o diagnóstico de demandas, selecionar e agrupar de acordo com cada
eixo de prioridade de infraestrutura das estradas, assim como recuperaçáo das
estradas vicinais, araÉo dê tena, limpeza e escavaçáo de baneiros.

Art. 5o Sáo Competências dos ocupantes dos cargos:

§ 10 Secretário de Agricultua, Abasêcimento, pecuária e pesca:

t.

[.
ilt.

tv.
V.
vt.

vil.

vilt.

tx.

x.

xt.

x[.

xu.
xtv.

É o gestor da secretaria, tendo como atribuiçoes gerir, coordenar e ser o elo
principal entre a sua secrêtaria, o executivo e as demais secretarias;
Assessorar o Prefêito nos assuntos relacionados à sua área de competência;
Dirigir, coordenar, orientar e fiscalizar as atividadês exercidas peias unidades
que lhes sào subordinadas;
Coordenar a êlaboraÉo dos planos ê açáo pertinêntes à Secretaria;
Baixar atos normativos, no limite de sua competência;
Assegurar a mais estreita colaboraÉo das unidades que lhe são subordinadas,
entre si, e destas com as demais unidades integrantes da Administraçáo
Municipal;
Cumprir e fazer cumprir os atos baixados pelo prefeito, pertinentes à sua área de
atuaçáo ou de aplicaçáo geral;
lmplementar as açóes estabêlecidas em convênios com outros órgáos ou
entidades;
Cumprir e fiscalizar o exercício de normas específicas e legais, relativas à área
de sua competência;
Solicitar a abêrtura dê procedimêntos licitatórios, ou sua dispensa, nos termos da
legislaçáo aplicével ,a matéria;
Acompanhar a execuÉo do orçamento da secretaria e produzir dados para sua
reformulaÉo e aperfeiçoamento;
Promover e acompanhar a implantaçáo de mecanismos de controle de projetos e
atividades no âmbito da Secretaria;
Coordenar as atividades de divulgação dos trabalhos da Secretaria;
Praticar todos os demais atos que se fizerem necessários ao funcionamento das
unidades que lhe sáo subordinadas, observados os preceitos legais vigentes.

§ ? Assessor Especial ll

Parágrafo Único: Competências êlencadas no inciso lV, s í9 do artigo do Artígo 23
da Lei Municipal 8Ogl2O17.

ã
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§ 3e Gestor de Núcteo

lls-Sf:!" Único: Competências etencadas no § 20 do artigo 23 da Lei Municipat
809t2017

§ 40 Assessor dê Gabinêtê

l$-s_.lP Único: competências erencadas no § 19 do artigo 23 da Lei Municipar
4o9t2017

§ 5o Auxiliar dê Serviços Gerais

135^s-.{" Único: competências erencadas no artigo 48 e seguintes da Lei Municipar
809t2017

§ 60 Superintendente de Agricultura, AbasteciÍnento, pecuária e pesca:

Parágrafo Único: conduir polÍücas públicas de planejamento, desenvolvimento e
êxecuçâo de serviços volktos à agricultura, abasteciÍnenb, pecuária e pesca, pela
rcgulação e normaüzaçár d6 seruiços vinculados ao setor.

§ ?D Coordenador de Agricufrura

coordenar a política agrícora do Município, prestando assistência e apoio aos
produtores ruÍEri§;
ApoiaÍ, planejar, coordenar e execúar programas de capacitaÉo e apoio de
produção dos agricultoÍes e trabalhadores rurais;
Disponibilizar dados e informaÉes de interesse público, no âmbito e das
atividades executadas pela Secretaria, para os munícipes.
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§ 8o Coordenador de Pecuária

il.
tv.

t.

t.

[.

Orientar na implantaÉo de procedimentos, planejamento e processos de
desenvolümento da pecuária no município;
lncenüvar a produçâo da bacia leiteira e de laücínio, bem como a produÉo de
animais para abate, que abastecêrá o município ê regiáo com prôdrtos
derivados da pecuária;
lncentivar e coordenar campanhas de vacinação periódica;
captar. pÍro-jêtar e coordenar projetos de capacitaçáo e incentivo ao crédito junto
às instituiÉês financeiras.

§ S Engênhêiro Agrônomo

Parágrafo Único: com as mesmas competências elencadas no Anexo I euadro de
Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de paudalho da Lei 909/20í7.

§ 10. Médico Veterinário

Parágrafo Único: com as mesmas competências elencadas no Anexo I euadro de
Cargos Efetivos da PrefeituÍa Municipal dê paudalho da Lei g09/20,17.

§ í't. Técnico em Agropêcuáraa

Parágrafo Único: com as mesmas competências elencadas no Anexo I euadro de
Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de paudalho da Lei g09/2017.
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§ 16. Engenheiro de Pesca:

§ í2. Zootecnista

l. Responsável por auxiliar e executar técnicas para aumento de produtividade do
.. animal e prevenÉo de doenças nos rebanhos agrupados pelos produtores;ll. Responsável pela alimentaçáo e nutriçáo dos bichos parâ quê se dêsenvolvam

com saúde e equilíbrio de pêso;
lll. Proporcionar o melhoíamento da produtividade, para que seja melhor e mais

eficiente, entre outras âtribuiçoes.

§ 13. Coordenador de Abastecimento e Fêira

l. coordenar e supen'isionar o sistema de abastecimento, bem como as atividades
relacionadas ao cornércio municipal;

ll. coordenar açóes li,ladas ao abastecimento de água da populaçáo pertencente
ao meio rural;

lll. organizar e manter atualizado em sistema de informações, os dados refêrentes
aos mmerciantes e.!dstentes.

§ 14. Auxiliar de Serviços Gerais

Parágrafo Único: com as mesmas competências elencâdas no Anexo I euadro de
Cargos Efetivos da PrefêÍtura Municipal dê paudalho cla Lei gO9/2017.

§ 15. Coordenador de Pêsca e Aquicultura:

Parágrafo Único: Planejar, coorclenar, controlar e executar programas e atividades
relacionadas com as políücas de produÉo, comercializaÉo e àesenvolvimento da
aquicultura e pescâ.

Parágrafo Úni-co: Responsável por aplicar métodos ê tecnologias de localizaçáo,
erptura e benefichmento na conservaçáo de peixes, crustáceos e âfins_

§ í7. Técnico em Aquicultura:

L Respeitar as mudanças ambientais, sociais, tecnológicas e a legislação vigente,
com capacidade de monitorar a qualidade e os ecossistemas de explóraçáo;ll. Executar todas as atividades de manejo, controle laboratorial e técnicas;'tll. lncentivar a produçao dê peixes e crustáceos, para fins de consumo e comércio,
com capacitaÉo técnica e melhor resultado da produçáo.

§ í S.,Superintendente de Máquinas e Equipamentos Agrícolas:

lt.
ilt.

Responsável por supervisionar o destino das máquinas e implementos agrícolas
em serviço das demandas da secretaria;
Manter em condições adequadas os diversos equipamentos da secretaria;
Realizar manut€nÉo preventiva através de atividades como a supervisáo e
instalação de sistemas elétricos e hidráulicos, dentre outros;
Supervisionâr e pmgramar o funcionamento de máquinas, equipamentos e
veículos pesados.

IV

§ í9. Coordênador de Máquinas e Equipamentos Agrícolas:
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Coordenar os serviços de manutençáo nas máquinas e equipamentos da
secretaria;
Realizar e coordenar a equipe de manutençáo, verificando quais sáo os recursos
necessários;
Treinar e capacitar os colaboradores;
solicitar ao mecânico ou eletricista que solucione os problemas apresentados,
para que, tenha continuidade o ciclo dâ produção.

§ 20. Operador de Máquinas

Parágrafo Único: Com as mesmas competências elencadas no Anexo I euadro de
Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de paudalho da Lei 809/2017.

§ 21. Motorista de Camínhão

PaÉgrafo Único: com as mesmas competências elencadas no Anexo I euadro de
Cargos Efetivos da Prefêitura Municipal de paudalho da Lei g}gn}fi 

.

§ 22. Motorista para condrçlo da equipê

PaÉgrafo Único: com as mesmas competências erencadas no Anexo r euadro de
Cargos Efetivos da PrefeitutE Municipal de paudatho da Lei 80912017.

Art. 060 A secretaria de Desenvolvimento urbano e AgÉrio, criada no artigo 30, inciso
V, da Lei 80912017, a paÍtir da presente Lei sêrá denominada de Secretana
Desenvolvimento urbano e Mêio Ambiente. permanecendo as mesmas atribuiçoes do
artigo 34 da mêsma da L€i 809/2017.

AÉ- 07o A secretaria Executiva de Agricultura, Abastecimento, e Meio Ambiente,
criada.no inciso no artigo 70, da Lei 92712019, a partir da presente Lei será
denominada de secretaria Executiva de Desenvolviment-o Econômico, Meio Ambiente
e Qualificaçáo Profissional.

Art' 08o sáo compe€ncias da secretaria Execuüva de Desenvolvimento Econômico,
Meio Ambiente e Qualificaçáo Profissional:

Acompanhar a polítiaa de incentivos fiscais do Município, voltada para o sistema
emprêsarial e articular aÉes de captação de investimentos para aplicaÇões
locais;
Planejar, organizar e @ntrolar o desênvolvimento ambiental no Município;
Coo_rdenar a execuÉo de cursos de qualificaÉo profissional, requaíificação
profissional ê complementaÉo escolar, nos moldes propostos pela políiica
Nacional de Qualificação e de acordo com a política municipal;
Coordenar e executar açôes no âmbito da geraçáo de Êmprego, Trabalho e
Renda, promovendo a articulaÉo entre os diversos sêtorês do Mu;ícipío;
Coordenar o planejamento, organiza$o, execuçáo e controle da política
ambiental e defêsâ do meio ambiente do Município e fazer cumprir as
disposiçÕes da Lei Crrgânica do Município;
Programar as polítbas públicas de empreendedorismo e economia popular e
solidária;
ProgÍamar, coordenar e executar atividades de vivência profissional para os
alunos após a conclusáo dos cursos;
Promover a integraçáo da mmunidade à política do Meio Ambiente desenvolvida
pelo Município;

ll.
il.

tv.

vt.

v[.

vllt.

AV. RAUL BANDEIRA, 21 I CENTRO I

TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.
www.paudalho.pe.gov.br

[-TTT
- PE I cEP: 55,82s{00



P n E F e I Í U R A ,tt U il I clPtL lro

PAT'DAfHO
Co^ítui^lo t 

^o,.o 
.tr,À.)ú!

lx. Desenvolver mecanismos e instrumentos com a finaridade de preservar e
_ _ melhorar a qualidade de vida no município;x. Garantir o cumprimento de regisraçóes específicas que normatizam aqualificaçáo profi ssional;
xl. lmptantar e manter atualizados o cadastro dos usuários, visando facilitar o

acesso às informações;
xll. Promover e incenti,rar a preservaçáo dos recursos naturais e desenvolvimento

ambiental;
xlll. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de atividades pertinentes a sua

área de atuaçáo;
XM. Planejar, organizar, executar e controlar as atividades de ajardinamento e

paisagismo;
XV. Exêcutar e incentivar a arborizaçáo uÍbana, principalmente a omamental;
xvl. Programar, executar e monitorar as atividades reiacionadas, com apoio logístico

necessário, para dar suporte administrativo na realizaçáo dos õursos
profissionalizantes;

XWl. Promover o controle e gerênciamento de utirização dos recursos hídricos;
Xvlll. Elaborar projetos de recuperação do meio ambiente;
XlX. Fazer cumprir a legishçáo de preservaçáo e deÍesa do meio ambiente;
XX. Propiciar.a articulaç!9 e.aplicaçáo intelrada da lêgislação que institui e regula a

Política Nacilnal de Rêsíduos sólidos e a potítica Éstaáuat àe Resíduos sõioos;xxl. Apontar medidas pêra adequar as instalações inegulares de disposição final de
resíduos sólidos;

xxll. lncentivar a melhoria nas atividades de coleta sêleüva, reutilizaÉo e reciclagem
dos resíduos sólidos;

XXlll. Motivar e apoiar a transiçáo para uma economia circular;
xxlv.conduzir a@es govemamentais voltadas à gera@ de emprego, trabarho e

renda;
XXV. Apoio às voca@es econômicas e desenvolv;menb local;
XXV|.Fortalecer a cultura empreendedora:
XXVll. coordenar açôes que visem à melhoria da competitividade, à promoção do

desenvolvimento econômico sustentável e do desenvolvimento rural sustêntável
e solidário;

xxvlll. coordenar açôes que visem o fortalecimênto dos microempreendedores locais
e a agroinlústria familiar;

xxlx.lncentivar a legalização de negócios informais que se enquadrêm nos requisitos
da Lei Geral da Micnr e Pequena Empres€;

xxx' Facilitar a abertura de novas êmpresas, regularizar as atividades informais e

- -_ _- -_ 
oferecer serviços aos Microempreendedores lndividuais (MEl);

XXXl.Atuar no planejamento e desenvolvimento de projetos ó prógramas de apoio e
incentivo que estimulem a expansào da atividade éconômica;

XXXII' Planejar, organizar e executar progÍamas e projetos vísando à implantaçáo de
políticas públicas dê apoio, fomento e desenvoivimento dos setores prímário,
secundário e terciário da economia do Município;

XXXlll.Articular as políticas de microcÍédito no âmbito municipal.

1É._09: Fica criada a supeÍintendência de Desenvorvimento Econômim, euarificação
Profissional e Emprego na Estrutura da secretaria de Desenvolvimento urbano e Mêio
Ambiente.

AÉ. 10. são competências da superintendência de Desenvolvimento Econômico,
QuaÍificaçáo Profissional e Emprego.

AV. RAUL BANDEIRA, 21 I CENTRO I

TEL: (81) 3636.1156 | CNPI:
www.paudalho.pe.gov.br

- PE I CEP: 55.825-000



PR TÍ E II U RÀ 14 UNICI P ÀL O O

PAUDALHO
Cü,ll.tuinlo ur,' âoto a.nar,l\Al

l. Acompanhar a porítica de incentivos fiscais do Município, voltada para o sistema
empresarial ê articular açoes de c€iptaçáo de investimentos para aplicáÉes
locais;

ll. coo_rdenar a execuçáo de cursos de qualificaçáo profissionâ|, requarificaÉo
profissional e complementaÉo escolar, nos moldes propostos pela políiica

-_. Nacional de Qualificaçáo e de acordo com a política municipal;lll. CooÍdenar e executar açôes no âmbito da geraçáo de Émprego, Trabalho e
Renda, promovendo a articulafro entre os diversos setores do Múnícipio;lV. ProgÍamar as políticas públicas de empreendedorismo e economia popular e
solidária;

V. Programar, coordenar e executar atividades de vivência profissional para os
alunos após a conclusão dos cursos;

Vl. Garantir o cumprimento de legislaçoes específicas que normatizam a
qualiÍicaçáo profissional;

Vll. lmplantar e manter atualizados o cadastro dos usuáÍios, visando facilitar o
acesso às informaçc,es;

Vlll. Programar, executar e monitorar as atividades relacionadas com o apoio
logístico necessário para dar suporte administraüvo na realizaçáo dos cursos
profissionalizantes;

lX. Motivar e apoiar a tnânsiÉo para uma economia circular;
X. Conduzir aÇôes govsrn6rnentais voltadas à geração de trabalho, emprego e

renda;
Xl. Apoio às vocaçôes ecor6micas e desenvolvimento local;
Xll. Fortalecer a cultura empreendedora;
Xlll. Coordenar ações que visem à melhoria da competitividade, à promoçáo do

desenvolvimento econômico sustentável e do desenvolvimento rural sustentável
e solidário;

XlV. Coordenar âçôes que visem o Íortalecimento dos microempreendedores locais e
a agroindústria familiar;

XV. lncentivar a legalizaÉo de negócios informais que se enquadrem nos requisitos
da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;

XVl. Facilitar a abertuÍa de novas empresas, regularizar as atividades informais e
oferecer serviços aos Microempreendedores lndividuais (MEl);

XVll. Atuar no planejamento e desenvolvimento de pÍojetos e píogramas de apoio e
incentivo que estimulem a expansáo da atividade econômica;

XVtll. Planejar, oÍganizar ,3 executar pÍogÍamas e projetos vis€ndo à implantaçáo de
políticas públicas de apoio, fomenb e dêsênvolvimento dos setores primário,
secundário e terciário da emnomia do Município;

XlX. Articular as políticas de microcrédito no âmbito municipal.

Art. 11. Fica Criada a Superintendência de Meio Ambiente na Eslrutura da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Mêio Ambiente.

Art. 12. São competências da Superintendência de Meio Ambiente:

l. Planejar, organizar e controlaÍ o desenvolvimento ambiental no MunicÍpio;
ll. Coordenar o planejamento, organizaÉo, execução ê controle da política

ambiental e defesa do meio ambiente do Município e Íazel, cumprir as
disposiçôes da Lei Ctrgânica do Município;

lll. Promover a integração da comunidade à política do Meio Ambiente desenvolvida
pelo Município;

lV. Desenvolver mecarrismos e instrumentos com a finalidade de preservar e
melhorar a qualidade de vida no município;

V. Promover e incentivar a preservaçáo dos recursos naturais e desenvolvimento
ambiêntal;

l
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Planejar, organizar, executar e controlar as atividades de ajardinamento e
paisagismo;
Executar e incentivar a arborização urbana, principalmente a omamentãl;
Elaborar projetos de recuperação do meio ambientê;
Fazer cumprir a legislação de preservaçáo e defesa do meio ambiente;
Propiciar a articulaçáo e aplicação integrada da legislaçâo que institui e regula a
Política Nacional de Resíduos Sólidos e a política Estadual de Resíduos SótiOos;
Apoiar medidas para adequar as instala$es inegulares de disposiçáo final de
resíduos sólidos;
lncentivar e coordenar a melhoria nas atividades de coleta seletiva, rêutilizaçáo e
reciclagem dos resíduos sólidos;
Motivar e apoiar a transição para uma economia circular.

Art. í3. A Superintendência Dê Agricultura e Pecuária criada no inciso Vlll do artigo 33
Lei 80912017, fará parte da estrutura básica administrativa da Secretaria de
Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca, com a seguinte nomenclatura:
Superintendência de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e pesca, com as
competências elencadas no § ? ao § 50 do Artigo 4" desta Lei.

Art. 14. A Coordenadoria de Pecuária criada no inciso X do Artigo 33 da Lei 80912017
fará parte da estrutura administrativa da Secretaria de Agricultura Abastecimento,
Pecuária e Pesca, com as competências elencadas no § 30 artigo 40 desta Lei.

AÉ. 15. A Coordenadoria de Ferra criada no inciso XV do Artigo 33 da Lei 80912017
fará parte da estrutura administrativa da Secretaria de Agricultura Abastecimento,
Pecuária e Pesca, com a seguinte nomenclatura, Coordenadoria de Abastecimento e
Feira, com as competências elencadas no § 50 artigo 40 desta Lei.

AÉ. í 6. Fica criada na estrutura básica administrativâ da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio ambiente as seguintes Coordenaçóes:

l. Coordenação de Qualificação Profissional e Émprego;
ll. CoordenaÉo de Aóorizaçáo Urbana e Reflorestamento;
lll. Coordenação de Coleta Seletiva e EducaÉo Ambiental;
lV. Coordenaçáo de Monitoramento e FiscâlizaÉo Ambiental.

Atl. 17. As Coordenadonas acima elencadas no artigo 16 terâo as sêguintes
competências:

§ 10 Coordenação de Qualificação Profissional e Emprego:

l. Acompanhar o cadastramento dos MEI (Micro Empresário lndividual);
ll. Gerir a lista do Credenciamento de MEI;
lll. Acompanhar os serviços prestados pêlos MEI paÍticipantes do cadastramento;
lV. Coordenar a execução de cursos de qualificaçáo profissional, requalificaÉo

profissional e complementaçào escolar, nos moldes propostos pela Política
Nacional de Qualificação e dê acordo com a política municipal;

V. Coordenar e executar a@es no âmbito da geração de Emprego, Trabalho e
Renda, promovendo a articulaÉo entre os diversos setores do Munícipio;

Vl. Programar, coordenaí e executar atividades de vivência profissional para os
alunos após a conclusáo dos cursos;

Vll. Garantir o cumprirnento de legislações específi€s que normatizam a
qualificação profissional;
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vm. Programar, executar e monitorar as atividades relacionadas com o apoio
logístico necessário para dar suporte administrativo na realizaçáo dos cursos
profissionalizantes;

l. Desenvolver mec€rnismos e instrumentos com a finalidade de presêrvar e
melhorar a gualidade de vida no município;

ll. Promover e incentivar a preservaÉo dos recursos naturais e desenvolvimento
ambiental;

lll. Planejar, organizar, executar e controlar as atividades de ajardinamento e
paisagismo;

lV. Executar e incentivar a arborização urbana, principalmente a omamental;
V. Elaborar projetos de recuperaÉo do mêio ambiente.

§ 3o Coordenação de Goleta Seletiva e Educação Ambiental:

§ 29 Coordenação de Arborizaçâo Urbana e Reflorestamento:

ll.
il.
tv.

Coordenar as atividadês de coleta seletiva, reutilização e reciclagem dos
resíduos sólidos;
Motivar e apoiar a úansição para uma economia circular;
Coordenar as aÉes dê EducaÉo Ambiêntal;
Coordenar programas Íelacionados à coleta seletiva de resíduos sólidos no
Município,
Realizar a avaliaçâo de indicadores, promovendo a educação ambiental e
conscientizaçâo dê toda a populaçáo, trabalhando nas atividades em conjunto
com a organizaçáo dos catadorês para a coleta seletiva.

t.

V

§ 40 Coordenação dê Monitoramento ê Fiscalização Ambiental:

L Coordenar o planejamento, organização, execuÉo e controle da política
ambiental e defesa do meio ambíente do MunicÍpio e fazer cumprir as
disposiçôes da Lei Orgânica do Município;

ll. Desenvolver mecani§;mos e instrumentos com a frnalidadê de preservar e
melhorar a qualidade Ce vida no município;

lll. Elaborar projetos de recuperaçáo do meio ambiente,
lV. Fazer o:mprir a legislação de preservaçáo e defesa do meio ambiente;
V. Propiciar a articulaçáo ê aplicaçáo integrada da legislaçáo que institui ê rêgula a

Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Estadual de Rêsíduos Sólidos;
Vl. Apoiar medidas para adequar as instalaÉes irregulares de disposiçáo final de

resíduos sólidos.

AÉ. 18. Fica criada na estrutura básica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social, a Secretaria Executiva dos Conselhos.

AÉ. í9. A Secretaria Exêcutiva dos Conselhos contará com as seguintes atribuiçôes:

l. Profissional responsável pela êlaboraÉo dos atos e manutençáo/confecçáo da
documentaÉo dos conselhos. Para tanto é responsável pelas seguintês
atribuiÉes:

ll. Expedir conespondência ê arquivar documentos; Prestar contas às PÍesidências
dos seus atos, informando-os de todos os fatos que tenham ocorridos na
êntidade;

lll. lnformar às Presidências dos compíomissos agendados, para respectivo
cumprimento;

lV. Mantêr os conselheirc,s informados das reuniões e da pauta a ser discutida;
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Aft.22. Fica alterada a nomenclatura da Coordenadoria de Alta Complexidade, criada
no inciso Xll do artigo 13 da Lei 827 de 2018, a partir desta Lei lê-se, Coordenadoria
de Serviço Família Acolhedora e Alta Complexidade - CFA, permanecendo suas
competências elencadas no § 12o do artigo 14 na mesma da Lei 827 de 2018

Art. 23. Fica criada na estrlrtura básica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social as seguintes Coordenações e Gerências.

l. Coordenadona de Logística;
ll. Coordenadoria de HabitaÇáo e Segurança Social;
lll. Coordenadoria de RegulaÉo do SUAS e Gestão do Trabalho;
lV. GerênciaAdministrativa;
V. Gerência de DCDS (Desenvolvimento de cidadanias e direitos sociais)

Atl. 24. As Coordenadorias e Gerências elencadas no artigo 23 desta Lei teráo as
seguintes competências:

§ 1o Coordênadoria de Logística

Responsável pelas providências logísticas das açoes da SEDAS, lida com a
organizaçáo modal, com a organizaçáo operacional e com a relaçáo frnanceira
de aquisiçáo dos meios necessários à efetivação do planejamento. Assim sendo,
transforma o plano em algo concreto e êfetivo, lidando com as aquisiçôes
necessárias, sendo também responsável pelo recebimento dos planos de açóes
deferidos pela gêstáo, articulando os envolvidos e providenciando os meios
logísticos e operacionais para sua plena execuSo.

§ 2a Coordenadoria de Habitação e Segurança Social

Formular, execritaÍ e acompanhar a Política Municipal de HabitaÉo e de
regularizaÉo fundiária, mediante progíamas de acesso da populaçáo à

V. Providenciar junto aos técnicos, parecerês, estudos, planos de aplicação,
programas e projetos, quando for necessário o trabalho interdisciplinar com o
Conselho; Assessorar os Conselhos Municipais ligados ao SUAS, quando
determinado; Gerenciar e manter atualizadas as informaçôes sobre os
conselhos;

Vl. Administrar as dotaçôes financeiras dos Conselhos;
Vll. Anotar e entregar aos Presidentes dos Conselhos propostas para alteraÉo dos

regulamentos;
Vlll. Encaminhar reclamaçóes para a ouvidoria dos Conselhos;
lX. Agendar as atividades dos Conselhos;
X. Expedir ofícios e convocaçóes para as reunióes dos Conselhos;
Xl. Responsabilizar-se pelas Atas das reunióes dos Conselhos;
Xll. Manter a Agenda das atividades dos Conselhos atualizada.

Art. 20. Fica alterada a nomenclatura da Coordenadoria de Benefício Eventuais,
cnada no inciso Vlll do artigo 13 da Lei 827 de 2018, a partir desta Lei lê-se,
Coordenadoria de Segurança Alimentar Nutricional e Benefícios Eventuais, com as
mesmas atribuiçoes elencadas no § 80 artigo 14 da Lêi 82712018.

Atl. 21. Fica EÍinta a CoordênaÉo Administrativa e a Coordenaçáo das
Oiversidades, Políticas Específicas e Setoriais, contida no inciso Vll e X do artigo 13
da Lei 827 de 2018, extinta também suas competências elencadas no § 70 e § 10 do
artigo 14 da Lei 827 dê 2018.

t.

t.
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Coordenação responsárrel pelos atos regulamentares ê pelas açóes que
asseguram o cumprimento destas regulamentações. SeÍrdo os atos
regulamentares tanto a ehboraçáo de leis, ÍegÍas, normas, insfuçóes, além da
assessoria normativa para o desenvolvimento da políüca municipal de
Assistência Social;
Coordenação que tern como atÍibuiÉo promover a estruturaÉo do trabalho,
qualificaçáo e valorizaÉo dos t abalhadores áuantes no SUAS;
Estabelecer parâmetros quê garantam a qualidade da execuçáo dos serviços;
GarantiÍ o fortalecimento dos vinculos dos trabalhadores do SUAS;
Garantir a gestáo participativa com controle social;
lntegrar e alimentar os sistemas de informaÉo;
Estabelecer política de educação peÍÍnanentê que promova a qualificaçáo dos
trabalhdores, gestor€s e conseheiros da árêa;
Realizar planejamento estratégico.

§ 4o Geéncia Administrativa

l. Profissional responsável pela elaboraÉo dos atos e manutençáo/confecÉo da
documentaÉo SEDAÍi e seus atos administrativos em geral.

ll. Responsável por expedir conespondência e arquivar documentos;
lll. lnformar ao(à) Secretário(a) dos compromissos agendados, para respectivo

cumprimento;
lV. Executar as atividadês dê apoio administrativo necessárias ao desênvolvimento

dos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tais como:
Registrar, classiÍicar, expedir, arquivar e conseryar conespondências,
documentos da SEDAS ligados a administraÉo;

V. Prêstar apoio administrativo e disponibilizar documentos e informaçôes
solicitados,

Vl. Socializar Cl's e deteÍminações internas; mantsr atualizados os dados funcionais
do pessoal lotado na SEDAS;

f

habitaçáo, bem como à melhoria da moradia e das condiçôes de habitabilidade
como elemento essencial no atendimento do princípio da funçáo social da
cidade;

ll. Promover progÉmas de habitaçâo popular em articulaÇão com os órgáos
federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil;

lll. Promover a regularização e a titulação das áreas ocupadas pela populaçáo de
baixa renda, passíveis de implantação de programas habitacionais;

lV. Captar recursos para pro.letos e programas específicos junto aos órgâos,
entidades e programas internâcionais, federais e estaduais de habitação;

V. Promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realizaçáo de estudos e
pesquisas, visando ao apeíeiçoamento da política de habitaçâo;

Vl. Articular a Política Municipal de HabitaÉo com a política de desenvolvimento
urbano e com as dêmais políticas públicas do Município;

Vll. Estimular a participaÉo da iniciativa privada em poetos compatíveis com as
diretrizes e objetivos da Políüca Municipal de Habitaçáo;

Vlll. Priorizar planos, programas e projetos habitacionais para a populaçáo de baixa
renda, articulados nos âmbitos federal, estadual e municipal;

lX. Adotar mecanismos de âcompanhamento e avaliaçáo, com indicadores de
impacto social, das políücas, planos e progÍamas;

X. Promover o reassentamento das famílias residentes em áreas insalubres, de
risco ou de prêservaçào ambiental;

§ 30 Coordenadoria de @stão do SUAS e Gestão do Trabalho:
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vll. Manter arquivo ê guarda dos contratos, convênios e demais ajustes realizados
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

§ 50 Ger€ncia de DCDS (Desenvolvimento da Cidadania e Direitos Sociais)

[.

Tem o papel de execuçáo e planejamento da política direcionada ao público
prioritário (idosos, criança e adolescente) através de aÉes que oportunizem e
ampliem a sua proteçáo e amparo, dentre as quais destaca-se a política de
segurança alimentar e nutricional, a qual, tem como público alvo o público
prioritário da assistência social.
Tem ainda o papel de promover a@es de proteÉo a este público alvo através
da articulaÉo com os municípios e dêmais parceiros púbÍicos e privados, na
construção de políticas públicas de emancipaÉo socioeconômica, de prevençáo
e combate à criminalidade, possibilitando assim a disseminaçáo institucional de
uma cultura de paz, proximidade entre os componentes da rede cidadá, inclusive
com a participaçáo ern eventos e aÉes voltadas para o Desenvolvimento da
Cidadania e dos Direitcs Humanos.

Art. 25. Fica alterada a nomendatura da Supervisáo do Programa Criança Feliz - PCF,
criada no inciso XVI do artigo 13 da Lei Municipãl 827nO18, a partir desta Lei lê-se,
Coordenadoria do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente e
Programa Criança Feliz - CDCA, com as mesmas atribuiçoes § 150 do artigo 14 da Lei
827t2018.

Art. 26. Fica alterada a nomenclatura da Coordena@o de Planejamento e Vigilância
Sócio Assistencial, criada nr) inciso lX do artigo 13 da Lei Municipal 82712018, a paftit
desta Lei lê-se, CoordenaçÉo Sócio Assistêncial e PlaÍlejamento, com as mesmas
atribuiÉes § 09o do artigo '14 da Lei 827nA18.

Aí1. 27. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude, Turismo e Lazer,
criada no artigo 50 da Lei 944nO20, terá nova redaÉo, sendo denominada de
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juvêntude, permanecendo
as atribuiçoes do artigo 60 da Lei 94412020.

Art.28. Fica inserida na êstrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Lazer, Esporte e Juvenfude o cârgo de Secretário Executivo Especial de
Eventos Artísticos e Culturars, com as seguintes competências:

l. Planejar e execúer €lvêntos públicos a serem realizados pelo Município e de
interesse dos demais órgáos da Prefeitura Municipal do Paudalho;

ll. Elaborar planos, progÍamas e projetos no âmbito do Sistema Municipal;
lll. Observar a execuÉo dos projetos Artísticos e culturais e seus rêspectivos

termos aditivos;
lV. Acompanhar junto aos órgãos repassadores de Recursos (Federais, Estaduais e

Agentes Financeiros) o andamento dos processos;
V. Executar e promover apoio e/ou patrocínio a projetos ou eventos de interesse

social, turístico, cultural, religiosos e outros similares, quando solicitados;
Vl. Realizar eventos estratégicos para o Município ou que sejam parte do calendário

oficial;
Vll. Ordenar as Despesas referentês aos eventos de sua pasta;
Vlll. Responsável por atestar empenhos, notas e liquidaÉo de despesa de todos os

eventos da secretaria
lX. Atuar e acompanhar os processos licitatórios de despesas, conferir as

prestaçóes de contas e dar a respectiva baixa.
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Art. 29. A Sêcretaria Execul.iva de Cultura e Turismo criada no inciso ll do artigo 50 da
Lei 94412020, a partir da presente Lei ficará desmembradâ da seguinte forma:

Secretaria Executiva de Cultura
Secretaria Executiva de Turismo

AÉ. 30. As Secretarias Executivas elencadas no artigo 29 desta Lei teráo as seguintes
competências:

§ ío Secretaria Executiva de Cultura

[.

Definir, regulamentar e implemêntar a política municipal de cultura do município
de Paudalho, em articulaçáo com o respectivo conselho municipal e entidades
representiativas dos diferentes segmentos da sociedade;
Apoiar, promover, desenvolver e Íomentar, em parceria com o setor público, a
iniciativa privada e o terceiÍo setor, aÉes, programas e projetos rêlacionados à
cultura;

lll. ldentificar,
iniciativa p

lV. Administra

organizar, manter e disponibilizar, em parceria com o setor públ
rivada e o bÍceiro setor, infoÍmações sobre cultura em Paudalho;
r e manter os espaços e equipamentos culturais que pertence

rco, a

mao
Município

§ ? Secretaria Turismo

l. Executar a política municipal de tudsmo do município de Paudalho, em
articulaçáo com o respêcÍivo conselho municipal e entidades rêpresentativas dos
diferentes segmentos da sociedade;

ll. Apoiar, promover, desenvolver e fomentar, em parceria com o setoÍ público, a
iniciativa privada e o têr@iro setor, açóes, programas e projetos relacionados ao
turismo;

lll. ldentificar, organizar, manter e disponibilizar, em parceria com o setor público, a
iniciativa privada e o terceiro setor, informações sobre turismo em Paudalho;

lV. Administrar e manter os espaços e equipamentos turísticos qu€ pertencem ao
Município

Art. 31. A Gerência de Cultura
94412020, a partir da preserte Lei

e Turismo criada no inciso ll do artigo 50 da Lei
ficará desmembrada da seguinte forma:

t.

il
Gerência de Cultura
Gêrência de Turismo

AÉ. 32. As GeÍências elencadas
competências:

no artigo 31 desta Lei teráo as seguintes

§ ío Gerência de Cultura

l. Planejar, orgânizar, dirigir e controlar as açôes no âmbito da Cultura, realizadas
pêla Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, EspoÍte e Juventude;

ll. Executar as açóes pertinentes ao funcionamento da gestão de cultura no
município;

lll. Realizar outras atividades correlatas.

§ 20 Gerência de Turismo

E
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l. Planejar, organizar, dirigir ê controlar as açôes no âmbito do Turismo, reâlizadas
pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esportê e Juventude;ll. Executar as açÕes pertinentes ao funcionamento da gestão do Turismo no
município;

lll. Realizar outras atividades correlatas;

AÉ. 33. Fica criada na estrutura básica administrativa da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, a Superintendência de proteçáo ao
Patrimônio Cultural e Histórico.

AÉ. 34. São Competências da Superintendência de ProteSo ao Patrimônio Cultural e
Histórico:

l. Definir, regulamentar e implementar a política municipal do patrimônio material e
imaterial, em articulação com os conselhos municipais e entidades
representativas dos diferentes segmentos da sociedade;

ll. Exercer a proteÉo e preservaÉo, fortalecimênto e difusáo do patrimônio
material e imaterial, através da educaçáo, conscientizaÉo e mobilizaçáo social;

lll. Apoiar, promover, desenvolver, e fomentar, em parceria com o setor público, a
iniciativa privada e o ter@iro setor, ações, programas e projetos relacionados ao
patrimônio material e imaterial;

lV. Executar o controle e fiscalizaçáo das Zonas de lnteresse Histórico Cultural
(ZIHC) e dos Conjunlos e lmóveis Especiais de ProteÉo (CIEP), segundo as
diretrizes do Plano Diretor do Município de Paudalho e os demais instrumentos
de proteÉo.

AÉ. 35. Fica criada Coordenadoria de Cultura na esúrutuÍa básica administrativa da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude.

l. Coordenar as açóes no âmbito da Cultura, realizadas pela SecretaÍia Municipal
de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte, Juventude;

ll. Realizar outras atividades conelatas,

Art. 37. Revoga-se a redaçÉio do § 1o do artigo 35 da Lei 809/2017;

AÉ. 38. O cargo efetivo de Advogado do Município fica convertido em Procurador
Municipal, símbolo - PM, cuja investidura será mediante concurso público de provas
ou provas e títulos para cargo de provimento efetivo, caneira típica de Estado, com
vencimento básico conforme Anexo I - Quadro de Cargos Efetivos da Prefeitura
Municipal do Paudalho-PE, da presente Lei.

Art. 39. O inciso Vlll, do artigo 24 da lei 82712018, passa a vigorar com a seguinte
redaÉo, a partir da presente Lei lê-se da seguinte forma:

"Vlll - Conduzir procêdimentos, processos administrativos e sindicâncias de interesse
do Município. "

AÉ. 40. Se acresce ao artigo 38 da Lei Municipal 809 de 2017:

PaÉgrafo Único: Pode o Procurador Geral designar por meio de Portaria, ProcuradoÍ
ou Assessor Jurídico I e ll para assessorar as demandas jurídicas de outros órgãos ou
Secrêtarias.

Art. 36. Sáo Competências Ca Coordenadoria de Cultura.
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AÉ.41. A Secretariâ Exeqrtiva de Educação, criada no inciso ll do artigo 29 da Lei
8Ogl2O17, terá nova redação, sendo denominada de Secretaria Executiva de
Desenvolvimento Educacional, permanecendo as atribuiçÕes do s 1o do artigo 30 da
Lei 809/20í7.

Att 42, A Secretaria Executiva de Administraçáo e Captação de Recursos, criada no
inciso lll do artigo 29 da Lei 8Ogl2O17, têrá nova redaçáo, sendo denominada de
Secretaria de Planejâmento, Administração e Finanças, permanecendo as atribuiçôes
do § 20 do artigo 30 da Lei 809/20'17.

AÉ. 43. A Coordenadoria de Transporte Escolar, criada no inciso XIX do artigo 29 da
Lei
8Ogl2O17, terá nova redaçáo, sendo denominada de Coordenadoria de Trafego,

MotoÍistas e Fiscais, com as seguintes competências:

l. Monitorar e assegurar a eficiência da rotina dos veículos;
ll. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e conduta nos veículos;
lll. Realizar fiscalização do transporte escolar e universitário;
lV. Realizar, regulaÍm€nE, vistoria dos veículos vinculados à Secretaria de

Educação;
V. Elaborar ê apresentar rclatórios @ncementes à execuçáo do seÍviço de

transporte escolar e universitário;
Vl. Realizar, periodicamente, reuniáo mm os condubres dos veículos.

Á.ft. 4. Fica Extinta da esdrutura básica administraüva da Secretaria Municipal de
Educaçao a Gerência de AdministraÉo Geral e a Coordenaçáo de Abastecimento,
criadas respectivamente nos incisos Vl e XXI do artigo 29 da Lei 809 de 2017, êxtinta
tambêm suas competências elencadas no § 50 do artigo 30 na mesma lei.

AÍt. 45. Fica criada na estrutum básica da Secretaria Municipal de Educaçáo as
seguintes Coordenaçôes e Gerências:

l. Gerência dê Transporte Escolar;
ll. Gerência de lnfraestrutura Escolan
lll. Gerência de Compras e Aquisiçoês;
lV. Gerência de Tl;
V. Coordenadoria dê Compras;
Vl. Coordenadoria de Tl

AÉ. 46. As Coordenadorias e Gerências elencadas no Artigo 45 desta Lei teráo as
seguintes competências:

§ ío Geência de Transporte Escolar:

l. Levantar e analisar a demanda do município quanto à ofêrta do transporte
escolar aos estudantes das Redes Municipal e Estadual de Ensino, bem como
aos êstudantes universitários;

ll. Planejar, supêrvisionar e fiscalizar a execu$o dos serviços de transporte escolar
e universitário;

lll. Acompanhar a execuÉolmanutenÉo dos contratos de prestadores de serviços
e fomecedores, relativos aos veículos vinculados à Secretaria de Educaçáo;

lV. Assegurar a qualidade da oferta dos serviços de transporte escolar e
universitário;

V. Definir e fiscalizar itinerários e pontos de parada dos transportes escolar e
universitário;

É
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vtil.
tx.

x.

xt.

x[.

xil.

xtv.

vt.
v[.

Coordenar a equipe do setor de transportes e a logística/rotina dos veículos;
Coordenar vistorias dos tÍansportes escolar e universitário;
Coletar e fomecer dados para Prestaçáo de Contas;
Realizar a análise de planilha de execuçâo dos serviços, acompanhar e
supervisionar atividades referentes a pagamentos;
Promover e garantir a atualizaçâo permanente das informaÉes relativas à
execuçâo do ssrviço;
Registrar e manter atualizados os dados cadastrais e funcionais dos motoristas e
prestiadores de serviços;
Planejar e acompanhar a rotina dos veículos vinculados à Secretaria de
Educaçáo;
Acompanhar o abastecimento dos veículos localizados e à disposiçâo da
Secretaria de Educaçâo;
Realizar outras atividades correlatas.

§ ? Geência dê lnfraestnÍura Escolar;

il.
tv.

Levantar e consolidar a demanda de realizaçáo de serviços de manutenÉo e
reparos nas Unidades Escolarcs e demais prédios educacionais;
Assessorar a SecreÉria de EducaÉo no atendimento às ocorrências
emergenciais relativas à infraestrutura dos prédios êducacionais;
Planejar e acompanhâr as obras de manutenÉo preventiva e conetiva;
Gerir a equipe de manutenÉo de infraestrutura predial (elétrica, hidráulica,
pintura, jardinagêm ê qÍros) para atendimento às demandas das Unidades
Escolares;
Elaborar e apresentar relatórios de execuçáo de serviços ao corpo diretivo da
Secretaria de EducaÉo;
Assegurar o adequado' ftmcionamento das Unidades Escolares;
Zelar pela manutençáo e conservaÉo dos bens pâfimoniais.

§ 3o Gerência de Compras e Aquisiçôes:

l. Levantar, analisar e consolidar a demanda de aqúsição de materiais e serviços;
ll. Elaborar o planejamento das aquisiçõês de mateÍiais e serviços;
lll. Gerir contratos e processos liciüatórios referentes à prestaÉo de serviços e

aquisiçâo de mateíiais;
lV. Acomp€nhar a êxecuÉo dos contrâtos relaüvos à aquisiçfo de materiais e

prestaÉo de serviços;
V. RealizaÍ cotações dê Ínatêriais e serviços, visando à economicidade;
Vl. Solicitar e acompanhar o pagamento das despesas empenhadas;
Vll. Acompanhar os planos de açáo, realizados por meio de Programas e P@etos,

para aquisiÉo de matenais, bens e serviços.

§ 40 Gerência de Tl:

ll.

Cabe ao Gerentê de Tecnologia da lnformaçáo planejar, organizar e gerenciar
os sêrviços da área de têcnologia dê informação;
Elaborar as políticas, normas e procedimêntos relativos à tecnologia de
informação;
lnteragir com as diveEas áreas da Secretaria, garantindo o bom desempenho
tecnológico;
Levantar as necessidades dos usuários e supervisionar o desenvolvimento de
poetos de sistemas novos, através do desenvoJvimento interno, busca no
mercado dê §oftware aplicativo ou contrataÉo de empresa prestadora dê

IV

Co^*.Íriàlo uÍn ^do a''ühÁl
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Cabe ao Coordênador de Tecnologia da lnformaçáo organizar e acompanhar os
serviços da área de tecnologia da informaÉo;
Acompanhar as políticas elaboradas pela Gerência de Tl fiscalizando ê
monitorando todos os processos estabelecidos, normas e procedimentos
relativos a têcnologia da informaçào;
lnteragir com as diversas áreas da Sêcretaria, garantindo o bom desempenho
tecnológico;
Acompanhar o desenvolvimento dos prcjetos da Secretaria de Educação;
ldentificar problemas técnicos e relatar a Gerência de Ti, monitorando todos os
processos,
Fiscalizar normas de segurança (física e tecnológica) das instalaçôes visando
garantir a sêgurança e a qualidade dos serviços prestados pela área de
lnformática;

serviço nessa área, visando a total satisfaÉo das necessidadês da Secretaria de
Educaçáo;
AdministraÍ a rede de computadores e supeNisionar a manutençáo dos
progltlmas e sistenlas implantados, identificando problemas técnicos e
opêracionais, procedendo às modificaçoes quando necessário, visando o
atendimênto das necessidades das áreas usuárias;
Estabêlecer critérios e noÍmas de segurança (física e tecnológica) das
instalaçÕes, equipamentos e dados processados, bem como normas gerais de
acesso aos equipamentos e dê proteçáo dos arquivos, discos e progÍamas,
visando garantir a segurança, continuidade e qualidade dos serviços prestados
pela área de lnformática;
Pesquisar e estudar os sofh,vare e hardware disponíveis no mercado, através de
contiatos com fomecedores de soÍtware e fabricantes de equipamentos, visando
manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela área, bem como
otimizar o uso dos seus recursos humanos, técnicos e financeiros destinados;
Coordenar e acompanhar a confecção e contÍole dos manuais e de toda a
documentaÉo de sistêmas e programas, cpnforme os padrôes e metodologias
usuais na área de informática, visando à segurança e eficiência na utilização dos
sistemas implantados;
Coordenar o treinamento dos usuários em novos sistemas implantados,
acompanhando todo o pmcesso e avaliando os resultados do treinamênto e a
adequada utilizaçáo dos sistemas pelos usuários;
Coordenar a manutênÉo dos equipamentos de informática visando otimizar sua
utilização e produtividade.

tx

x.

§ 50 Coordenadoria de Compras;

l. Acompanhar o procêsso de aquisÍção de equipamentos e materiais;
ll. Gerenciar a logística de recebimento, distribuiÉo e estocagem de materiais de

consumo ê bens permanentes adquiÍidos para atendimento às demandas da
rede escolar e da Secretaria de Educa$o;

lll. Realizar inventário patrimonial da rede escolar e da Secretaria de Educaçáo;
lV. Levantar e crnsolidar a demanda de tombamento dê equipamentos e materiais

permanentes;
V. Elaborar e encaminhar Ordem de Fomecimento aos fomecedores e prestadores

de serviços, bem como notificaçôes, quando se fizêr necessário;
Vl. Elaborar balancetes mensais e anuais de matêriais de consumo e bens

permanentes.

§ 60 Coordenadoria de Tl:

vt.

Co^rln/i^lo u \ 
^õto 
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Vll. Pesquisar e estudar os sothvaÍe e hardware disponíveis no mercado, visando
manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela área;

Vlll. Realizar o tÍêinamento dos usuános em novos sistemas implantados,
acompanhando todo o pÍocesso e avaliando os resultados do treinamento e a
adequada utilizaçáo dos sistemâs pelos usuários;

lX. Coordenar a manutenção dos equipamentos de informática visando otimizar a
utilização e produtividade.

Àrt. 47. Ficam Extintas as Coordenadorias de Gestáo da Atenção Básica,
Coordenadoria de Apoio Diagnóstico e Terapia, Coordenadoria de Transportes e
Serviços Gerais, Coordenadoria Administrativa do Hospital Municipal de paudalho,
criadas nos incisos Xlll, XIV XIX e XXll respectivamente, do artigo 25 da Lei Municipal
809 de 20í7.

AÉ. 48. Fica alterada a nomênclatura da Coordenadoria de lnformática Auditoria e
Ouvidoria, criada no inciso )X do artigo 25 da Lei 809 de 2017 , a paÍ1t desta Lei lê-se,
Coordenadoria de Auditoria e Ouvidoria, com as mesmas competências do artigo s íg
do artigo 26 da Lei Municipal de 2017.

AÉ. 49. Fica relocado paÍa a estrutura básica da Secretaria de Administraçáo e
Finanças e alterada a nomênclatura do Cargo de Assessoria Especial de Supervisáo
Educacional, criada no arligo 15 da Lei 944 de 2O14, a paÍtir desta Lêi lê-se,
Assessoria Especial de Supervisáo Administrativa, com as sêguintes competências:

l. Assessorar, orientar e a@mpanhar o trabalho funcional da Secretaria que for
designado visando o controle do desêmpenho do funcionalismo público,
analisando os seus resultados e encaminhando medidas com vistas a melhoria
do trabalho;

ll. Seguir as diretrizes de trabalho estabelecidas pêla secretaria que estiver
prestando serviços, relacionados ao exercício da funSo de supervisáo e áreas
afins;

lll. Assessorar os setores e/ou gerências da secretaria que estiver prestando
serviços nos assuntos relacionados as suas áreas de atuaçáo;

lV. Coordenar a execuçáo dos processos de acompanhamento, avaliaçáo e
supervisão dos órgáos integrantes do Poder Público;

V. ValidaÍ exêcuÉo de pÍojetos que iÍúluenciem na aplicação de metodologias
inovadoras e incentivem a qualidade de prestaçáo do serviço publico.

Art.50. Fica criada na estrulura da Secretaria Municipal de Saúde as seguintes
Coordenadorias Especiais de Supervisão em Saúde:

ilr.

tv.

Coordenadoria Especial de Supervisão em Saúde da Manuten$o dos Serviços
da AtenÉo Básica;
Coordenadoria Especial de Supervisáo em Saúde de Apoio Diagnostico e
Especialidades;
Coordenadoria Especial de Supervisão em Saúde da Manutenção dos Serviços
da MAC;
Coordenadoria Especial de Supervisáo em Saúde do Sistema de lnformaÉo a
Saúde;
Coordenadoria Especial de Supervisáo em Saúde dos Transportes;
Coordenadoria Especial de Supervisão em Saúde de Regulaçáo TFD;
Coordenadoria Especiâl de Supervisão em Saúde da Administraçáo dos
Serviços UPA;

V.
vt.
v[.
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AÉ. 5í. As Coordenadorias elencadas no Artigo SO desta Lei teráo as seguintes
competências:

§ 10 Coordenadoria Especial de Supervisão êm Saúdê da Manutenção dos
Serviços da Atenção Básica

ll.

il.

tv.

V.
vt.

vil.
vilt.

Levantar e analisar as necessidades de manutenÉo preventiva da estrutura
física das unidades de saúde da AtenÉo Básica da Secretaria Municipal de
Saúde;
Promover a conservaÉo e manutençáo dos equipamentos da secretaria
municipal de saúde;
Avaliar os equipamentos públicos de saúde regularmente, identificando as
necêssidades de manutenções nos serviços para propor as adequaçóes
necessáías;
Realizar as adequa$es necessárias na manutençáo dos equipamentos públicos
de saúde regulaÍmente;
Elaborar relatórios de situa@es e serviços que requer manutenÉo;
Trabalhar integrado e em apoio as coordenaçôes dos serviços da AtenÉo
Básica;
Manter o Secretário Municipal de Saúde sempre informado das oconências;
Exeq.dar oúras atividades conelatas.

§ 2o Coordenadoria Espêciâl de Supervisão em Saúde de Apoio Diagnóstico e
Especialidades

l. Gerenciar e controlaÍ a frequência e organizaÉo dos servidores do setor;
ll. Promover a organizâçáo dos processos de trabalho visando a qualificar a gestão

do atendimento ao cidadão;
lll. ldentificar e propor açÕes de prevenção e promoção de saúde no serviço;
lV. Acompanhar o desempenho da execuçáo dos atendimentos aos usuários;
V. Realizar controle de horários de atendimento no serviço;
Vl. Organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas à manutençáo e

conservaSo das instalaÉes e equipamentos;
Vll. Providenciar os recursos e insumos necessários às atividades da unidade sob

sua competência;
Vlll. Organizar os serviços rotineiros, no que se referê ao acesso, horáno de

funcionamento, registros, prontuários e outros aspectos que garantam o padráo
de atendimento compatível mm a programação e metas da Secretaria;

lX. Articular-se com a AtenÉo Básica à Saúde e coíÍl outros serviços municipais de
atençáo à saúde, visando garantir a integralidade da atenÉo;

X. Assegurar a execução das consultas, exames e teÍapias especializados
agendados pela central de regulaçáo;

Xl. Organizar os registros junto aos especialistas visando garantir a contra-
referência para os demais serviços de atenção integrântes da rede municipal dê
saúde, proporcionando continuidade ao tratamento com impacÍo positivo no
quadro de saúde individual e coletivo;

Xll. Manter o Sêcrêtário Municipal de Saúde sêmpre informado das oconências;
Xlll. Executar outras atividades correlaias.

§ 30 Coordenadoria Especial de Supervisão em Saúde da Manutenção dos
Serviços da MAC

Levantar e analisar as necessidades de manutenÉo preventiva da estrutura
física das unidades de saúde da MAC da Secretaria Municipal de Saúde;

t.
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il Promover a conservaçáo e manutençáo dos equipamentos da secretaria
municipal de saúde;
Avaliar os equipamentos públicos de saúde Íegularmente, identificando as
necessidades de manutenção nos serviços e propor as adequaçóes
necessárias;
Realizar as adequaçoes necessárias na manutenÉo dos equipamentos públicos
de saúde, regularmente;
Elaborar relatórios de situa$es e serviços que requer manutençáo;
Trabalhar integrado e em apoio às coordenaçóes dos serviços MAC;
Manter o Secretário Municipal de Saúde sempre informado das ocorrências;
Executar outras atividades correlatas.
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§ 40 Coordenadoria Especial de Supervisão êm Saúde do Sistema de lnformação
a Saúdê

Gerenciar, dar suportes técnicos em todos os sistemas de informação, utilizados
pela secretaria municipal de saúde;
Atualizar e manteÍ atualizado continuamente o cadastro nacional de
estabelecimento de saúde: CNES;
Manter e atralizar o sistema de informaçáo ambulatorial: SIA;
Manter e ahralizar o bobtim de produção ambulatorial: BPA;
Manter e atualizar o sistema de informação hospitalar descentralizado: SIHD;
Acompanhar a produção mensal, realizadas pelas unidades e áreas dos serviços
de Saúde;
Fornecer relatório mensa, de Produçoes as gerências de serviços assistenciais,
regula$o de contÍole e avaliação;
Gerenciar o cadastrarflento de usuários do SUS e a alimêntaÉo no sistema do
Cartáo Nacional de &rtde - CNS;
Supervisionar os recursos humanos e materiais necessános às atividades sob
sua competência;
Promover a interlocução entre o setor e as divorsas áreas técnicas de atenÉo à
saúde;
Organizar sistema de rnforma@es de saúde em todas as áreas da Seoetaria;
Gerenciar e controlar a frequência, lotação, concêssão de férias, licença e
afastamentos dos servidores sob sua responsabilidade e propor a abertura de
inquéritos e sindicâncias, conforme a legislaÉo em vigor;
Promover espaços de cogestáo a fim dê organizar os procêssos de trabalho,
qualificar a gestáo e o atendimento ao cidadáo;
Analisar e instruir processos relativos às aÉes sob sua gerência, expondo
motivos, parecêres e informâÉes necessárias;
Executar outras atividâdes correlatas.
Apoiar tecnicamente na área de tecnologia da informação a todas as unidades
da Secretaria Municipal da Saúde com a fun$o de: operar os sistemas, treinar e
capacitar às equipes de saúde; dar suporte técnico remoto, presencial e
telefÔnim; administrar o banco de dados dos diversos sistemas estabelecidos
pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, promover a aná[ise,
importaÉo, exportação no envio de dados dos programas, promover
desenvolvimento e manutençáo de software e acompanhar a contrataÉo,
instalaçáo e funcionarnento dê sistemas de informática terceirizados, nos casos
que houver necessidadê.
Manter o Secretário Municipal de Saúde sempre informado das ocorrências
registradas;
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§ 50 Coordenadoria Especial de Supervisão em Saúde dos Transportes
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L Atuar com gestáo de transportes, auditar transaçóes de abastecimento, fazer
toda administração do operacional de transportes, acompanhar métricas de
KPls, atuar com manLttenção de contratos de fomecedorês, gaÍantir a eficiência
na operaçáo de transportes, monitorar e prover alta performance, na qualidade
do serviço prestado, garantir aproveitamento de recursos empregados na
operação, êstabelecer os contratos com alto nível de segurançâ junto aos
prestadores de serviços e transportadores, realizar todo acompanhamento de
entregas, coletas e despachos.

ll. Coordenar a frota de veículos de ambulâncias das unidades de saúde da
Secretaria Municipal de Saúde, rêferente à quantidade, marcâ e modelo,
combustível e situaçáo de manutenção específica;

lll. Acompanhar a emissáo de laudos de especificaÉo técnica veicular;
lV. Coordenar e contÍolar o quadro de motoristas de ambulâncias;
V. Solicitar a aquisição de bens e serviços para veículos peÍtencentes ao setor;
Vl. Manter mapa atualizado do consumo de combustivel, óleo lubrificantes etc,,

material e peças em gêral, de cada veículo do transporte;
Vll. Coordenar os recuÍsos humanos de seu setor, responsabilizando-se na

organizaSo da escala & trabalho e demais atividades inerentes à Íunçáo do
motorista de ambuláncia;

Vlll. Participar da elaboração, acompanhamento e fiscalizaçáo dos processos
licitatórios, refêrentê à aquisição de bens / materiais e prestaÉo de serviços
concementes ao transpoÍte;

lX. Acompanhar a gesülo dos contratos de locaçáo, manutençáo de veículos,
fomecimento de combustível, segurcs, bem cpmo diligenciar para o pagamento
das taxas cabíveis;

X. Executar outras atividades correlatas;
Xl. Manter sempre ótiÍp estado de conservação e funcionamento as ambulâncias,

cuidando para que a 'rida útil dos veículos ofereça sempre condiçôes de uso e
segurança;

Xll. Manter uma escala de plantonistas diutumâmente para o atendimento de casos
emergenciais, sempre que solicitados pelo Secretário Municipal de Saúde;

Xlll. Efetuar um controle das viagens realizadas pelos vêículos da Divisão, mantendo
o registro de cada um e o respectivo itinerário;

XlV. Mantêr o Secretário Municipal de Saúde sempre informado das ocorrências
registradas;

XV. Executar tarefas conelatas gue lhe forem determinadas pela Dirêtoria superior.

§ 60 Coordenadoria Especial de Supervisão em Saúde dê Regulação TFD

l. Regular a organizaSo do acesso dos usuários para a unidade de destino para
atendimento, com horário e data previamente estabelecidos, exceto os crsos de
comprovada emergência/urgência, o paciente com acompanhante;

ll. Executar as necessidades dos usuários de serviÇos de TFD de forma integrada a
equipe do serviço de regulaçáo da Secretária Municipal de Saúde;

lll. Viabilizar o encâminhamento do paciente para realizaÉo do procedimento no
serviço de referência;

lV. Fazer agendamento cliário de usuários, devidamente documêntados, conforme
os protocolos estabelecidos, que procuram os serviços do TFD;

V. Fazer acolhimento de usuários realizando uma escuta de necessidades e buscar
informações e apoio, junto à coordenaçâo de regula$o Municipal, visando
garantir acêsso;

Vl. Elaborar agenda de viagens e coordenar a logística necessária para transportar
usuários dos serviços municipais para as referências programadas no Sistema
Unico de Saúde para tratamento Fora do Domicílio - TFD;

Vll. Acompanhar a manutençáo preventiva e conservaçáo da frota;
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Participar de reuniÕes técnicas, supervisionar os materiais necessários que
devem compor no atendimento qualificado realizado pela frota;
Acompanhar as oconências ê manter o Secretário Municipal de Saúde sempre
informado das ocorrências rêgistradas;

§ 70 Coordenadoria Especial de Supervisão em Saúde da Administração dos
Serviços UPA
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Planejar e organizar os serviços da seção administrativa da Unidade,
determinando procedimentos, íotinas, prazos e expediente de trabalho;
Coordenar a execuÉo dos serviços administrativos da Unidade, atribuindo,
delegando, supervisionando, suspendendo e remanejando tarefas aos
servidores dos setores administrativos de apoio e sêrviços gerais, elaborando
escalas e determinando horários de trabalho, comunicando ao Gerente as
oconências obseÍvadas ê sugerindo providências;
Controlar o ponto dos servidores da Unidade, fazendo os apontamentos
necessários, apurando a frequência mensal, saldos de horas cumpridas ê
devidas, afastamento:i e demais oconências, submetendo seu lançamento à
deliberação da dire$o da unidade;
Coordenar seÍviços gêrais de malote, serviços de terceiros (contratos),
transporte, manutenSo de equipamento, mobiliário, instalações, e outros;
Administrar bêns pafimoniais e mabriais de consumo;
Elaborar relatórios administrativos;
Contribuir para o acolhimento dos usuários promovendo a organizaSo de açôes
de educaçáo permanente para os servidorês da unidade;
Participar da elaboraçáo dê protocolo e mtinas do serviço;
Supervisionar as açõês relacionadas aos registíos de procedimentos e
atendimentos dos sigtemas de informação em saúde;
Manter a direÉo da unidade sempre informado das oconências;
Executar outras atividades conelatas.
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AÉ. 52. Ficam Extintos os seguintes cargos na estrutura funcional da AdministraÉo
Pública do Município de Paudalho:

§ 1o Na estrutura dos servidores de natureza efetiva

l. Agente Sanitário
ll. Bibliotecario
lll. Citologista
lV. lnspetor Sanitário
V. Psicólogo lnfantil

l. Auxiliar de Enfermagem do PSF

§ 3o Na estrutura administrativa em cargos comissionados

l. Gerente De Administração Geralt
ll. Coordenador De Abastecimento;
lll. Coordenador De Gestão Da Atençáo Básica;
lV. Coordenador Dê Apoio, Diagnóstico E Terapia;
V. Coordenador Administrativo Do Hospital Municipal De Paudalho;
Vl. Coordenador De Transporte E SeNiços Gerais;
Vll. Coordenador Das Diversidades, Politicas Espêcificas E Setoriais;

§ ? Na Estrutura vinculadas aos Programas de Saúde:
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Vlll. Coordenador Administrativo Da Assistência Social;
lX. Coordenador Do Trabalho, Qualificaçáo E Empreendedorismo

Art. 53. Ficam criados os seguintes cargos na estrutura funcional da Administraçâo
Pública do Município de Paudalho:

§ 1o Na estrutura dos servidores de natureza efetiva

L Engenheiro Ambiental
ll. EngenheiroElétrico;
lll. EngenheiroFlorestal;
lV. Engenheiro de Pesca;
V. Porteiro;
Vl. Técnico em Aquicultura;
Vll. Topógrafo;
Vlll. Zootecnista.

Art.56. Ficam alteradas as quantidades de vagas nos cátrgos comissionados que
constam no ANEXO lll - QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO, destA Lêi-

§ 20 Na estrutura administrativa em cargos comissionados

l. Secretário Executivo dos Conselhos
ll. Coordena@o Especiai de Supervisão em Saúde

Art. 54. Ficam alteradas as quantidades de vagas nos cargos efetivos que constam na
tAbEIA dO ANEXO I - QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DO PAUDALHO, desta Lei.

Art. 55. Ficam alteradas a quantidade de vagas nas funçôes que constam na TABELA
I- FUNÇÔES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, dCStA LEi.

AÉ. 57. Fica o Preferto Mr-rnicipal autorizado a adequar o orçamento do MunicÍpio
tendo em vista as alterações lntroduzidas por esta Lei.

Art. 58. Esta Lei entra em vigor a partir de sua aprovaçáo pelo plenário da Câmara
Municipal do Paudalho.

Art. 59. Os efeitos da presente Lei retroagem para o dia 01 de março de2021.

Paudalho, 25 de março de 2021

o ito

mpos

Visto pela Procuradoria Municipal:
Em: _/_/_

unicipal

I

GabinPte

,Ilul'lluvih
Prefêito

(
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ANEXO.I

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO/PE

NíVEL QUANTIDADE SALÁRIO

Agente de Trânsito M R$ 1.100,00

Agente Epidemiológico M 7 R$ 1.100,00

Arquiteto Urbanístico 4 R$ 3.000,00
Assistente Social IJ R$ 2.026,62

Auditor de Contas Médicas S I RS 2.300,00

Auditor Fiscal de Tributos Municipais S 1 R$ 3.000,00

Auxiliar de Biblioteca M J RS 1.100,00

Auxiliar de Disciplina B 20 R$ 1.100,00

Auxiliar de Farmácia M 6 R$ í.100,00

Auxiliar de Laboratório M 2 R$ 1.100,00

Auxiliar de Serviços Gerais B 250 R$ 1.100,00

Biomédico a 7 R$ 2.268,00

Brailista M
Lei Municipal No.

568/2006 - salario

Contador § a R$ 2 200,00

Coveiro B 5 R$ 1.100,00

Cozinheiro B o RS 1.100,00

Educador Físico S o R$ 1 600,00

Educador Social 8

Enfermeiro Plantonista 30 horas J 50 R$ 1.565,36

Enfermeiro (a) Obstetra - Plantonista
30 horas

§ 12
R$ 1.565,36

Engenheiro Agrônomo Q 2 RS 't.266,00

Engenheiro Ambiental S 1 R$ 2.000,00

Engenheiro Elétrico S 1 R$ 3.000,00

Engenheiro Civil S I R$ 3.000,00

Engenheiro Florestal 5 1 R$ 2.000,00

Engenheiro de Pesca e 1 R$ 2.000,00

Fârmecêutico 5 2 R$ 2.026,62

Fiscal de Obras M J

Fisioterapêuta 14 R$ í.100,00

Fonoaudiólogo õ 4
R$ 250,00
PLANTÃO

Guarda Municipal M 50 R$ 1,í00,00

Guarda Municipal lnspetor M 10 RS í.í00,00

CARGO

15

M R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

-PE CEP: 55.825-000AV. RAUL BANDEIRA, 21 I CENTRO I

TEL (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097
www.paudalho.pe.gov.br



P REF EIÍ URA NUNICI P AL DO

PAUOATHO
Co^íírilnlo !À 

^orro 
.mÀ^hã!

lnspetor Ambiental S 1 R$ 1.500,64

lnspetor de Trânsito M R$ 1 100,00

lnspetor Epidemiológico S R$ 1.500,00

lntérprete de LIBRAS M 7 Lei Municipal No
568/2006 salario

Médico Clínico S 10 R$ 500,00

Médico Especialista Q 35 R$ 500,00
Médico Plantonista
Horas

Plantão '12
5 20 R$ 500,00

Médico Plantonista
Horas

Planlào 24
S 20 R$ 1.000,00

Médico Veterinário 2 RS í.500,00
Maqueiro B n R$ 1.100,00

Motorista - Categoria "8" até "E" B 60 R$ 1.43s,03

Nutricionista 5 I R$ 2.026,62

Operador de Máquinas B o R$ 1.500,00

Patroleiro B 1 R$ 1.500,00

Procurador Municipal S 1 R$ 7.955,33

Professor de 1o ao 50 Ano M 280
Lei Municipal No
5ô8/2006 salario

Professor de 60 ao 90 Ano M í80 Lei Municipal No
568/2Om salario

Professor de Atendimento
Educacional Especializado

Profêssor de Educaçáo lnfantil

S

M

7

80

Lei Municipal No.

568i/20S salario

Lei Municipal No.

568/20m salario

Porteiro M 10 RS í.100,00

Psicologo S 14 R$ 2.026,62

Psicólogo Educacional S 2 R$ 2.026,62

Técnico Agropecuário 2 R$'r.100,00

Técnim de Laboratório NM tvl 10 R$ 1.100,00

Técnico em Aquicultura t\4 1 RS 1.500,00

Técnico em Radiologia M J R$ 1 í00,00

Técnico em Enfermagem M 80 R$ 1.100,00

Técnico em Obras e Edificaçoes M 5 RS 1.500,00

M 2 R§ 1.200,00

Terapeuta Ocupacional Q 4 R$ 2.026,62

M

Técnico Fiscal de Tributos Municipais

Y
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Topografo õ
Zootecniste

RS 2.000,00

S I R$ 1.500,00

1

ANEXO II

CARGOS EFETTVOS EXTTNTOS / EXTTNÇÃO:

TABELA.I
FUNÇÕES VIIICULADAS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE

DESCRTçÃO QTD EXTINTOS
EM-
ExrNçÃo

A Sanitário 05 05 U

Almoxarife 02 01 01

Assistente Administrativo 10 06 04

Atendente 40 14 26

Auxiliar de Biblioteca 05 02 03

Auxiliar de Disciplina 25 05 20

Auxiliar de EnfeÍmagem 18 05 '13

Auxiliar de Enfermagem do PSF 25 25 0

Auxiliar de Secretaria 90 27

Bibliotecário 01 0í 0

Citologista 01 0í 0

Desenho Técnrco 02 01 01

Digitador 08 05
Eletricista 05 04 01

Gari 90 67 23

Inspetor SanitáÍio 02 02 0

Mecânico dê Arjto 03 02 0í
Oficial Administrativo 02 01 01

Podador 02 01 0í
Psicólogo lnfantil 02 0

FUNçÀO NiVEL QUANTIDADE SALARIO
Agente Comunitário de Saúde M 130 R$ í,550,00
Agente de Controle de Endemias e
Doenças

M 40 R$ 1.550,00

Atendente do PSF M 25 RS 1.'100,00
Enfermeira do PSF S RS 2.718,87
Médico do PSF S 25 R$ 4.500,00
Odontólogo do PSF e 25 R$ 2.718,87
Auxiliar de Consultório Denlário do PSF M 28 RS 1.100,00

Técnico de Enfermagêm do PSF M 40 R$ 1.100,00

25
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ANEXO - ilt

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL OO
PAUDALHO

oEscRtÇÃo QTD SIMBOLO VALOR
Secretário Municipal o CCSM R$ 8.839,25
Procurador Geral 1 CCPG R$ 8.839,25
Controlador Geral 1 cccG RS 8.839,25

Diretor Municipal de
Medica do Hospital
Paudalho

AcÍministraÉo
Municipal do

1 CCDM RS 3.000,00

Diretor Municipal de
Geral do Hospital
Paudalho

AclministraÉo
Municipal do

1 CCDM RS 3.000,00
Diretor Geral da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA 24h 1 CCDGUPA R$ 3.000,00
Diretor Geral do Centro de PaÍto
Normal - CPN 1 CCDGCPN R$ 3.000,00

Secretário Executivo Espêcial o CCSEXE RS 3.000,00

Secretário Especial de Gestâo de
Convênios e Contratos 1 CCSEGCC R$ 3.500,00

DiÍetoria da Central de Licitaçáo 1 CCDCL RS 2.700,00

Diretor da Receita Municipal 1 CCDRM R$ 2.700,00

Secretário Executivo 14 CCSEX R$ 2.220,00

Secretáno Executivo dos Conselhos 1 CCSEC R$ 1.'100,00

Supenntendente 16 ccs RS 2.200,00

Gerente 22 r-uu R$ 1 100,00

CoordenadoÍ 56 R$ 1.100,00

Coordenador Especial da Mulher 1 CCCE R$ 1.100,00

Coordenador Executiva Comunicaçáo
Social 1 CCCEX R$ 1.100,00

Coordenador Executivo da Defesa Civil 1 cccDc R$ 2.200,00
Coordenaçáo Especial de Supervisáo
Em Saúde 7 CCCESS R$ 1.800,00

Assessor Especial I 25 CCAE. I R$ 3.000,00
Assessor
Gabinete

Especial da Chefia de
Ã CCAECG R$ 1.100,00

Assessor Técnico de Gestá,c 36 CCATG RS í 408,00

Assessor Técnico
Ambiêntal

de Vigilância
1 CCATVA R$ í.408,00

Assessor Especial ll - àE CCAE.II R$ 1.í00,00
Assessor de Apoio
Desenvolvimento Urbano e Agrário

Ao
50 CCADUA

R$ 1.í00,00

Assessor do Conselho Tutelar 02 CCACT R$ 1.100,00
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Assessor de Educacional 83 CCAED R$ 1.100,00

ANEXO - IV

QUADRO DE CARGOS COMISSIONAOOS EXTINTOS

Assessor Espêcial dê Supervisáo
Administrativa í0 CCAESADM

R$ 1.500,00

Assessor de Gabinete '16 CCAG R$ 1.100,00
Assessor Técnico de ComunicaÇáo 5 CCATC RS 1.100,00
Gestor de Núcleo 94 CCGN R$ 1.100,00

Assessor Jurídico I 5 CCAJ.I R$ í.250,00
Assessor Jurídico ll 4 ccAJ - r R$ 2.500,00
Ouvidor Municipal 1 ccoM R$ 1.100,00

Assessor Especial de Gestâo
Participativa e Articulaçáo lnstitucional z CCAEGPAI R$ 2.000,00
Coordenaçáo do Centro de
Desênvolvimento da Criança e do
Adolescente e Programa CrianÇa Feliz 1 CCCDCA

R$ 1.100,00

DESCRTÇAO QTD SIMBOLO VALOR
Gerência de Administraçáo Geral 01 CCG R$ 1.100,00
Assessoria
Educacional

Especial der Supervisão

Coordenadoria de Abastecirnento

CCAESE R$ 1.500,00

01 CCC R$ 1 100,00
Coordenadoria de Gestão da Atençâo
Básica ccc R$ 1.100,00
Coordenadoria de Apoio, Diagnostico e
Terapia 0'1 ccc RS 1.100,00
Coordenadoria Administrativa do Hospital
Municipal De Paudalho

01 ccc R$ 1.í00,00
Coordenadoria de Transporte e Serviços
Gerais 0í ccc R$ 1.100,00
Coordenadoria das Diversidades,
Politicas Especificas e Setoriais 01 ccc R$ 1.100,00
Coordênadoria
Assistência Social

Administrativo da
01 ccc R$ 1.í00,00

Coordenadoria do Trabalho, Qualificaçáo
e Empreendedorismo 01 R$ 1.',l00,00

TABELA II

CARGOS COMISSIONADOS COM MUDANÇA DE NOMENCLATURA:

NOMENCLATURA ANTERIOR NOMENCLATURA ATUAL
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,
Juventude, Turismo e Lazer

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Lazer, Esporte e Juventude

Secretaria Executiva de Cultura e
Turismo

Secretaria Executiva de Cultura

I
a

10

01

I.--T.T-T-
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Secrêtaria MuniciPal de Desenvolvimento
rbano e Meio AmbibnteU
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