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MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE 
Estado do Paraná 

 

 

LEI Nº 838/2014. 

(Origem do Projeto de Lei nº 007/2014) 

 

REFORMA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER 

EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

 

 Art. 1º A Administração Pública Municipal deve organizar e exercer suas 

atividades mediante processo de planejamento, atendendo às peculiaridades locais e 

às técnicas convenientes ao desenvolvimento da Comunidade. 

 

 Art. 2º Considera-se processo de planejamento a definição dos objetivos 

determinados em função da realidade local, a preparação dos meios para atingi-los, o 

controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados. 

 

 Parágrafo único. O planejamento das atividades da Administração Municipal 

deve obedecer às diretrizes políticas emanadas dos anseios da comunidade e 

estabelecidas pelo Poder Executivo por meio da elaboração e manutenção dos 

seguintes instrumentos de planejamento:  

 

 I – Plano Plurianual; 

 II – Lei de Diretrizes Orçamentarias 

           III – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.  

           IV –Plano de Governo Municipal; 

           V – Orçamento Geral. 
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Art. 3º A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais 

devem adequar-se aos planos e programas dos Governos Federal e Estadual. 

 

 Art. 4º A ação do Município, em áreas assistidas pela atuação da União ou do 

Estado, terá caráter supletivo e sempre que for o caso buscará mobilizar recursos 

materiais, humanos e financeiros disponíveis. 

 

 Art. 5º A Administração Municipal, além dos controles formais concernentes à 

obediência a preceitos constitucionais e legais, deve dispor de instrumentos de 

acompanhamento e avaliação de resultados da atuação dos seus diversos órgãos e 

agentes. 

 

 Art. 6º A Administração Municipal recorrerá, sempre que admissível e 

aconselhável, à execução indireta de obras e serviços mediante empreitada, 

concessão, permissão ou convênios com entidades públicas e/ou particulares, de 

forma a evitar novos encargos permanentes e a ampliação desnecessária de seu 

quadro de servidores. 

 

 Art. 7º Na elaboração e execução de seus programas a Administração 

Municipal estabelecerá o critério de prioridades, segundo a essencialidade da obra ou 

serviço e o atendimento do interesse coletivo. 

 

CAPÍTULO II 

Organização Básica 

 

 Art. 8º A estrutura organizacional do Município de Campo do Tenente será 

constituída dos seguintes órgãos: 

 

 I – Órgãos de Aconselhamento: 

a) Conselhos Municipais. 
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II – Órgão de Assistência Imediata: 

a) Secretaria de Governo; e 

b) Chefia de Gabinete. 

 

III - Órgãos de Assessoramento: 

a) Assessoria Jurídica do Prefeito; 

b) Assessoria Técnica Administrativa; 

c) Assessoria de Comunicação; 

d) Assessoria de Engenharia; 

e) Assessoria de Planejamento; 

f) Assessoria de Secretaria; 

g) Controladoria Geral; e 

h) Ouvidoria Geral. 

 

IV - Órgão de Administração Geral: 

a) Secretaria de Administração e Finanças. 

 

V - Órgãos de Administração Específica: 

a) Secretaria Municipal de Saúde;  

b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo; 

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania; 

d) Secretaria Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura; 

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento; e 

f) Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário e Meio Ambiente. 

VI – Órgão de Coordenação: 

a) Coordenadoria do centro de referencia da assistência social – CRAS. 

 

VII – Órgãos de Direção Escolar: 

a) Direção Escolar de Ensino Fundamental; e 

b) Direção Escolar de Ensino Infantil. 
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CAPÍTULO II 

Órgãos de Assistência Imediata 

 

Seção I 

Secretaria de Governo 

 

 Art. 9º A Secretaria de Governo é órgão ação política e tem por finalidade: 

articular as atividades do governo, garantindo a harmonia entre os poderes, 

incumbindo-lhe, ainda, manter relacionamento permanente com o Poder Legislativo 

Municipal, coordenando o encaminhamento e tramitação de proposições legislativas e 

mensagens à Câmara de Vereadores sob a supervisão direta do Assessor Jurídico do 

Prefeito; ter sob sua responsabilidade a promoção e o acompanhamento do processo 

de formalização dos atos normativos municipais, bem como a articulação política das 

ações governamentais entre os diversos órgãos da Administração Municipal; articular  

permanentemente com os mais diversos segmentos da sociedade civil as proposições 

do Poder Executivo e as demandas e reclamos da sociedade junto aos diversos 

setores do governo; subsidiar, por meio de pesquisas de opinião pública, a orientação 

da atuação do Governo no atendimento das demandas da sociedade; exercer a 

coordenação na execução de projetos e planos do Governo Municipal em conjunto 

com os demais secretários municipais; desempenhar outras atividades correlatas e/ou 

que forem determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.  

 

Seção II 

Chefia de Gabinete 

  

 

 Art. 10.  Cabe à Chefia de Gabinete: manter sob sua orientação a coordenação 

e fiscalização dos trabalhos do Gabinete diretamente subordinados ao Secretário de 

Governo, auxiliando-o no encaminhamento do expediente diário; promover o 

atendimento das pessoas que procuram o prefeito, encaminhando-as para solucionar  
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os respectivos assuntos; organizar as audiências do prefeito, selecionando os 

assuntos; despachar pessoalmente com o prefeito todo o expediente dos serviços que 

dirige na ausência do Secretário de Governo, bem como participar de reuniões 

coletivas, quando convocado; prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar 

necessário, o expediente do gabinete. 

 

Capítulo III 

Órgãos de Assessoramento 

 

Seção I 

Assessoria Jurídica do Prefeito 

 

 Art. 11. A Assessoria Jurídica do Prefeito tem como escopo opinar previamente 

às decisões do Prefeito no que tange a viabilidade jurídica das mesmas; elaborar 

pareceres jurídicos fundamentados direcionados diretamente ao prefeito municipal; 

sugerir ao prefeito municipal as alterações na legislação de modo a ajustá-la ao 

interesse público do Município em estreita consonância com a Secretaria de Governo; 

orientar o prefeito municipal nas decisões, representar o prefeito municipal em 

situações de demandem entendimento jurídico no âmbito extrajudicial, minutar 

circulares e ofícios às secretarias e aos setores da administração, inclusive autarquias 

e fundações municipais; atender o público em geral; acompanhar o prefeito em 

reuniões e eventos onde sejam tratados assuntos jurídicos de interesse da prefeitura, 

orientando-o tecnicamente a respeito da documentação a ser firmada; realizar outras 

tarefas afins determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 

 

REQUISITOS ESPECIAIS PARA PROVIMENTO: 

a) instrução: nível superior em direito cursado em instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação.  

b) Inscrição ativa de advogado junto a Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Seção II 

Assessoria Técnica Administrativa 
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Art. 12.  A Assessoria Técnica Administrativa tem como incumbência: assessorar o 

prefeito no sentido de exercer as atividades relacionadas à prestação de serviço-meio 

necessário ao funcionamento regular das unidades da estrutura organizacional da 

Prefeitura, mediante: execução das atividades relativas ao expediente e ao 

planejamento operacional dos diversos órgãos municipais, orientando-os sobre o 

controle, arquivo e protocolo, ao recrutamento, seleção, treinamento, regime jurídico, 

planos de carreira, controle funcional e demais atividades de pessoal; orientar a 

gerência do patrimônio, inventários, registros, proteção e verificação da conservação 

de bens móveis e imóveis do município; promover junto aos responsáveis a 

organização e estruturação de atividades administrativas, o desenvolvimento de ações 

de modernização administrativa promover estudos tendentes à racionalização do 

trabalho visando à eficiência dos serviços públicos municipais; promover e coordenar 

reuniões periódicas com as Secretarias, Direções e Chefias para tratar e debater 

assuntos de interesse técnico e administrativo; Estudar o funcionamento dos serviços 

municipais, sob o ponto de vista administrativo, propondo medidas que visem o seu 

constante aprimoramento e promovendo sua regulamentação e execução. Cumprir 

outras tarefas correlatas determinadas pelo prefeito. 

 

Seção III  

Assessoria de Comunicação 

 

 Art. 13. A Assessoria de Comunicação tem por finalidade coordenar as ações 

decorrentes da política de comunicação institucional adotada pelo Município com o 

objetivo de aprimorar o fluxo de informações com seus públicos interno e externo - 

promover o relacionamento entre o Prefeito Municipal e a imprensa e intermediar as 

relações de ambos, inclusive, na divulgação de informações jornalísticas e no 

atendimento às solicitações dos profissionais dos veículos de comunicação; contribuir 

para a consolidação de uma identidade e imagem positiva do Município perante a 

sociedade; assessorar o Prefeito Municipal e demais integrantes da instituição em 

assuntos relacionados à comunicação institucional e, em especial, nos contatos e  
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entrevistas à imprensa; planejar e coordenar projetos, produtos e atividades 

jornalísticas voltadas para os públicos interno e externo; planejar e coordenar a edição 

e distribuição de publicações institucionais destinadas aos públicos interno e externo; 

produzir e distribuir matérias jornalísticas à imprensa; avaliar e selecionar noticiário 

publicado na imprensa, de interesse do Prefeito Municipal, e disponibilizá-lo ao público 

interno e externo; planejar e coordenar a produção de vídeos institucionais; manter 

arquivos de fotos, vídeos e de demais materiais de interesse do Município; manter 

registros do aproveitamento do material jornalístico produzido e distribuído à Imprensa 

e dos atendimentos aos profissionais de comunicação; exercer outras atividades 

inerentes à sua finalidade.  

 

Seção IV 

Assessoria de Engenharia 

 

 Art. 14. A Assessoria de Engenharia tem por finalidade opinar previamente às 

decisões do Prefeito no que tange a viabilidade técnica de engenharia das mesmas; 

elaborar pareceres técnicos fundamentados direcionados diretamente ao prefeito 

municipal; sugerir ao prefeito municipal as alterações em projetos arquitetônicos e de 

engenharia de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; orientar o prefeito 

municipal na escolha de locais para as implementações dos empreendimentos 

públicos, representar o prefeito municipal em situações que demandem entendimento 

técnico na área de engenharia, minutar circulares e ofícios as secretarias e aos 

setores da administração no que tange as normas a serem seguidas na construção, 

implementação e fiscalização de obra. Fiscalizar pessoalmente o andamento das 

obras municipais confeccionando relatórios ao prefeito sobre o andamento das 

mesmas; realizar outras tarefas afins. 

 

REQUISITOS ESPECIAIS PARA PROVIMENTO: 

a) instrução: nível superior em engenharia cursado em instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação.  

b) Inscrição ativa de engenheiro junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia. 
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Seção V 

Assessoria de Planejamento 

 

 Art. 15. A Assessoria de Planejamento tem como finalidade a coordenação e 

supervisão da execução das atividades relativas à elaboração, acompanhamento e 

avaliação do Planejamento Estratégico do Município e do Plano Plurianual, também 

coordena e supervisiona a execução das atividades referentes à elaboração de 

propostas subsidiárias ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e participa da 

elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ainda coordena e supervisiona a execução 

das atividades referentes à sistematização do processo de planejamento e avaliação 

das atividades institucionais, com base em indicadores de desempenho 

organizacional; acompanha a arrecadação e elabora a projeção de receitas para 

subsidiar a execução orçamentária; monitora o equilíbrio fiscal a fim de cumprir as 

metas fiscais fixadas na LDO; prepara as apresentações da gestão fiscal à Câmara 

Municipal; elabora e divulga os índices de reajuste de preços de serviços e obras dos 

contratos firmados pelo Município e tem sob seu encargo o gerenciamento, o 

acompanhamento e o controle dos convênios celebrados pala Município, inclusive 

elaborando as devidas prestações de contas. 

 

Seção VI 

Assessoria de Secretaria 

 

 Art. 16. A Assessoria de Secretaria, por meio de seu titular tem a incumbência 

de: prestar assessoramento ao Gabinete do Secretário Municipal e aos órgãos 

administrativos em que designado, em matérias que requeiram o desenvolvimento de 

estudos, pesquisas, planos, programas e projetos; prestar assessoramento; compilar, 

analisar e disponibilizar dados e informações relativas às variáveis que participam do 

processo decisório, relativo à matéria objeto de análise e decisão superior; instruir 

expedientes, que requeiram análise e parecer, submetidos ao seu exame; assessorar 

a chefia superior no acompanhamento técnico da ação programática da Administração 

Municipal; assessorar a Chefia Superior na Coleta, organização, analise e  
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gerenciamento de dados e informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a serem alcançados; 

acompanhar ou representar a autoridade superior em repartições públicas, audiências, 

encontros, entre outros eventos para os quais for designado; prestar outras atividades 

típicas de assessoramento. 

 

Seção VII 

Controladoria Interna 

 

 Art. 17. A Controladoria Interna tem como objetivo verificar a exatidão e a 

regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas 

necessárias ao seu fiel cumprimento; realizar auditoria e exercer o controle interno e a 

conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo 

com a legalidade orçamentária do Município; na execuçãov do controle interno dos 

atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do 

controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da 

Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas; avaliar o cumprimento das 

metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, 

acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária; avaliar os resultados, quanto 

à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos 

órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções 

e dos recursos públicos, por entidades de direito privado; exercer o controle das 

operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; 

fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 

2000; examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade 

das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade 

e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, 

estaduais e federais quando julgar necessários; orientar e supervisionar tecnicamente 

as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal; expedir 

atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do 

Município; proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal  



                                 
 
  

10 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE 
Estado do Paraná 

 

 

e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado; 

promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades 

praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da 

Administração Municipal; propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções 

cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, 

inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de 

contas bancárias; sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação 

custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município; programar o uso de 

ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da 

Administração Pública Municipal; tomar medidas que confiram transparência integral 

aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração 

Indireta; criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições; programar 

medidas de integração e controle social da Administração Municipal; promover 

medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à 

Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal; participar dos 

Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e. Assistência Social, 

na forma prevista no regulamento de cada órgão; proceder, no âmbito do seu Órgão, à 

gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, 

bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com  

as diretrizes e regulamentos emanados do Prefeito Municipal; velar para que sejam 

revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços 

terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa 

jurídica ou física especializada, para o Município de Campo do Tenente, caso a 

contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas. 

 

Seção VIII 

Ouvidoria Geral 

 

 Art. 18. A Ouvidoria Geral tem por finalidade ouvir o cidadão e prover com 

informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de 

políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade  
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dos serviços Públicos do Município de Campo do Tenente; viabilizar um canal direto 

entre o Município e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo 

mais rápido possível; receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e 

denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos 

diversos órgãos do Município, dando encaminhamento aos procedimentos 

necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos 

interessados; encaminhar aos diversos órgãos do Município as manifestações dos 

cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos 

interessados; elaborar pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos serviços 

prestados pelos Órgãos do Município; apoiar tecnicamente e atuar com os Diversos 

órgãos da Administração, visando à solução dos problemas apontados pelos 

cidadãos; produzir relatórios que expressem expectativas, demandas e nível de 

satisfação da sociedade e sugerir as mudanças necessárias, a partir da análise e 

interpretação das manifestações recebidas; recomendar a instauração de 

procedimentos administrativos para exame técnico das questões e a adoção de 

medidas necessárias para a adequada prestação de serviço público, quando for o 

caso; contribuir para a disseminação de formas de participação popular no 

acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pelo Município; aconselhar o 

interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o caso; resguardar o sigilo 

referente às informações levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas funções; 

divulgar, através dos diversos canais de comunicação do Município, o trabalho 

realizado pela Ouvidoria, assim como informações e orientações que considerar 

necessárias ao desenvolvimento de suas ações, exercer outras atividades inerentes 

ao seu cargo.  

 

CAPÍTULO IV 

Órgãos de Administração Geral 

 

Seção I 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
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Art. 19. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças é órgão de 

administração geral que tem por finalidade acompanhar o funcionamento e 

organização dos serviços administrativos do Poder Executivo, promovendo a 

execução de medidas para o seu aprimoramento, além de executar a política 

econômica e financeira do Poder Executivo, controlando e efetuando a respectiva 

escrituração contábil, procedendo ao acompanhamento e prestação de contas de 

convênios celebrados com outros entes públicos e privados, bem como a elaboração 

dos projetos voltados à consecução de recursos junto aos órgãos da Administração 

Federal, Estadual e da Iniciativa Privada. 

 Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças é 

composta dos seguintes órgãos: 

 

 I – Departamento Municipal de Administração. 

  

O Departamento Municipal de Administração é órgão de assessoramento do 

Secretário de Administração em suas diversas atividades, notadamente o 

gerenciamento dos setores de Recursos Humanos, Compras, Controle de Material e 

Almoxarifado, bem como o controle de todos os documentos que dependam de 

decisão superior. Seu titular tem como escopo: dar conhecimento ao Secretário de 

todas as ocorrências e fatos que tenha realizado por iniciativa própria; promover 

reuniões periódicas com os servidores e auxiliares; intermediar a expedição de todas 

as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe 

fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias 

e outras, para o bom desempenho do setor em que estiver lotado; cumprir e fazer 

cumprir as normas internas da Secretaria; representar o Secretário, quando 

designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem administrativa que 

envolva servidores a si subordinados, com a devida autorização do Secretário; assinar 

documentos ou tomar providências de caráter urgente na ausência ou impedimento 

ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento tão logo seja possível. 

 

 II – Departamento Municipal de Licitação e Contratos. 
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O Departamento Municipal de Licitação e Contratos é órgão de realização de todos os 

processos de compra do Poder Executivo quando para tal seja exigido processo 

licitatório em todas as modalidades previstas na legislação específica. Seu titular tem 

como dever: exercer o controle e elaboração dos contratos administrativos bem como 

manter a regularidade de todos os documentos que dependam de decisão superior; 

dar conhecimento ao Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha realizado 

por iniciativa própria; promover reuniões periódicas com os servidores e auxiliares; 

intermediar na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e 

serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças 

na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor 

em que estiver lotado; cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria; 

representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências 

de ordem administrativa que envolva servidores a si subordinados, com a devida 

autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter 

urgente na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe 

conhecimento tão logo seja possível. 

 

 III – Departamento Municipal de Finanças e Contabilidade 

 

 Ao Departamento Municipal de Finanças e Contabilidade, por meio de seu 

titular, incumbe: coordenar no setor financeiro a escrituração sintética e analítica, bem 

como aos lançamentos relativos às operações contábeis, para demonstrar a receita e 

a despesa; prover os dados para a elaboração do orçamento anual do Município, 

assinar mapas, resumos, quadros demonstrativos e outras apurações contábeis, bem 

como visar todos os documentos elaborados ou expedidos; organizar e apresentar ao 

Secretário, nos prazos legais e nos períodos determinados, o balanço geral e outros 

documentos de apuração contábil; verificar a liquidação da despesa e conferencia de 

todos os elementos dos processos de pagamentos; promover o registro contábil dos 

bens patrimoniais do Município, tanto móveis como imóveis, acompanhando 

rigorosamente as variações havidas e propondo ao Secretario providências que 

fizerem necessárias; estabelecer perfeito entrosamento com os demais órgãos do 

Município, visando à melhoria e Regularidade dos registros contábeis; exercer a  
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supervisão corrente de todos os serviços de natureza contábil em qualquer setor da 

Administração; coordenar as operações contábeis de natureza orçamentária, 

financeira e patrimonial, mantendo-as atualizadas; assessorar aos contadores nas 

providências do registro das contas para cujo controle haja necessidade de 

desdobramento; fazer conferir os saldos das contas com os apresentados pela 

Tesouraria; promover o registro contábil dos bens patrimoniais, propondo as 

providências necessárias e acompanhando as variações havidas; proceder à 

verificação dos valores contábeis e dos bens escriturados existentes; providenciar a 

escrituração dos lançamentos relativos às operações contábeis visando demonstrar a 

receita e a despesa; preparar os balancetes mensais da situação orçamentária e 

financeira do Município e coordenar a elaboração dos balancetes anuais com os 

respectivos anexos, assinando-os, se autorizados; realizar o encerramento do 

exercício, demonstrando as variações ocorridas na situação patrimonial; realizar a 

análise permanente dos processos de despesas, verificando a correção de sua 

classificação contábil, tomando as providências para correção de possíveis 

irregularidades e demais atribuições afins. 

 

 IV – Departamento Municipal de Tesouraria 

 

 O Departamento Municipal de Tesouraria tem como incumbência: dirigir o setor 

de tesouraria, mantendo em dia a escrituração do movimento de caixa e preparar os 

comprovantes relativos às operações realizadas; Requisitar, quando autorizado, talões 

de cheques aos bancos; Realizar os contatos com estabelecimentos bancários em 

assuntos de sua competência, quando autorizado; preparar os pagamentos 

autorizados; movimentar as contas bancárias, efetuando saques e depósitos, quando 

autorizados; controle da ordem cronológica de pagamentos; manter sob guarda, 

controle e arquivo de todos os processos a pagar de exercícios anteriores, inscritos 

em “Restos a Pagar”; executar outras atribuições afins. 

 

 V – Departamento Municipal de Tributos 

 

  



 
                                 

15 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE 
Estado do Paraná 

 

 

O Departamento Municipal de Tributos, através de seu titular, tem como 

finalidade: orientar os registros e análises de dados sobre o comportamento fiscal dos 

contribuintes; acompanhar e orientar a fiscalização e ações contra incorreções, 

sonegações, evasão e fraude no pagamento dos tributos municipais; fazer lavrar 

notificações, intimações, autos de infração e de apreensão e apetrechos no âmbito de 

sua competência; providenciar a aplicação das multas regulamentares; controlar e 

orientar as atualizações do Cadastro Imobiliário Municipal; levantar subsídios para o 

lançamento do IPTU, ISS, taxas e contribuições; orientar a emissão de segundas vias 

de lançamentos; aplicar e fazer aplicar técnicas e processos modernos de inscrição e 

cobrança da Dívida Ativa Municipal; dirigir as atividades de inscrição, cobrança e baixa 

da Dívida Ativa; programar e emitir as certidões da Dívida Ativa, remetendo-as à 

Procuradoria,  para cobrança judicial; informar os processos referentes à situação 

fiscal dos contribuintes para expedição de certidão negativa e outros; efetuar o registro 

e a cobrança da Dívida Ativa parcelada; tomar as medidas cabíveis com respeito às 

parcelas não liquidadas nos prazos, comunicando a extinção do parcelamento e 

enviando a certidão da dívida para cobrança judicial; zelar para que o controle da 

Dívida Ativa, parcelada ou não, seja feito rigorosamente em dia; executar outras 

atribuições afins. 

 

 VI – Departamento Municipal de Planejamento e Projetos 

 

 O Departamento Municipal de Planejamento e Projetos tem como finalidade, 

através de seu responsável, coordenar a formulação do planejamento estratégico 

municipal; propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos 

recursos municipais; avaliar o impacto sócioeconômico das políticas e programas do 

governo municipal e elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas; 

coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; elaborar, 

acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos anuais; viabilizar novas fontes de recursos para os 

planos de governo; definir, implementar, corrdenar e executar políticas públicas em 

tecnologia da informação da Administração Direta e Indireta; coordenar as ações de 

descentralizção administrativa; coordenar a expedição, publicação e registro de atos  
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oficiais, e a tramitação e controle de processos administrativos; coordenar as relações 

com o terceiro setor e controlar e acompanhar as relações com os governos federal e 

estadual. 

 

 a) Divisão de Convênios 

 

 Monitorar os procedimentos e providenciar a captação dos recursos junto aos 

agentes gestores; propor e acompanhar, de forma centralizada, a transferência 

voluntária de recursos através de convênios financeiros e de contratos de repasse em 

que o Município figure como convenente ou contratado; gerenciar as informações de 

convênios com recursos repassados ao Município; gerenciar, controlar e monitorar os 

convênios celebrados pelo Município de Campinas, com recursos repassados pelo 

Governo Estadual e Federal. Em conjunto com o Assessor de Planejamento 

responsabilizar-se pela prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município.  

 

 

CAPÍTULO V 

Órgãos de Administração Específica 

 

Seção I 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 Art. 20. A Secretaria Municipal de Saúde é órgão de administração que tem por 

finalidade o planejamento e manutenção da Saúde Pública no Município, prestação de 

assistência e vigilância à Saúde por meio de programas de assistência médico-

odontológicos e programas de promoção à saúde. 

 

 Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde é composta dos seguintes 

órgãos: 

 I – Departamento Municipal de Administração em Saúde 
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O Departamento Municipal de Saúde, através do seu titular, tem a missão de: 

cuidar da Administração da política municipal de saúde e de todas as unidades de 

saúde do município; coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde no 

âmbito do município; elaboração do planejamento municipal de Saúde; 

acompanhamento dos resultados de cada setor da saúde municipal; gerenciamento do 

Polo de Emergência e serviços de pronto atendimento municipal; fiscalização dos 

prestadores de serviços remunerados pelos cofres públicos municipais com quaisquer 

espécies de recursos; realização de atendimentos de atenção básica a população na 

forma da Lei; fornecimento à população de medicamentos de sua competência em 

cumprimento à legislação em vigor; realização no município dos programas oriundos 

da Política de Saúde estabelecida no âmbito do SUS; realização de programas de 

prevenção a doenças em parceria com outros setores da administração municipal; 

gerenciamento do Programa de Saúde da Família no município, adotando-o como 

estratégia prioritária; desempenho de outras atribuições expressamente cometidas 

pelo Prefeito. 

 

 a)  Divisão de Atenção Básica e Especializada 

 

 A Divisão de Atenção Básica e Especializada tem como incumbência: 

Coordenar, elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como 

acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção nos postos 

de atendimento. Atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de 

atenção gerenciando de maneira contínua e integrada com o objetivo de produzir a 

gestão compartilhada da atenção integral. Identificar riscos, necessidades e demandas 

de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e 

coletivo, por intervenções clínica e sanitariamente efetiva, na perspectiva de 

ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Gerir ferramentas 

e dispositivos de gestão do cuidado, tais como: gestão das listas de espera 

(encaminhamentos para consultas especializadas, procedimentos e exames), 

prontuário eletrônico em rede, protocolos de atenção organizados sob a lógica de 

linhas de cuidado, dentre outros. Realizar a articulação na atenção básica com os 

processos regulatórios realizados em outros espaços da rede, de modo a permitir, ao  
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mesmo tempo, a qualidade do atendimento realizado pelos profissionais da atenção 

básica e o acesso a outros pontos de atenção nas condições e no tempo adequado, 

com equidade. Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população 

sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação 

aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos 

serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários. 

 

 b)  Divisão de controle de material 

  

 A Divisão de controle de material, através de seu titular, tem como objetivo: 

Coordenadr os Serviços de Higiene e Controle de Material de Saúde, com as 

atribuições básicas de coordenar os serviços de limpeza e higiene do centro municipal 

de saúde e das unidades de atenção básica de saúde; programar as tarefas relativas 

ao cargo; indicar tarefas a executar no setor de limpeza, higiene e manutenção; zelar 

pela manutenção física dos prédios; apontar problemas e elaborar relatórios  

 

relacionados à Coordenadoria; efetuar controle do material de higiene, limpeza e de 

manutenção dos prédios; solicitar ao responsável pelo almoxarifado os materiais 

necessários; apontar as necessidades de manutenção e reparos a serem efetivados 

nos prédios. 

  

 II – Departamento Municipal de Administração Hospitalar 

 

 O Departamento Municipal de Administração Hospitalar, através de seu titular 

tem a incumbência de: planejar, organizar, controlar e assessorar o hospital nas áreas 

de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, 

entre outras; implementar  

programas e projetos definidos pelo hospital; elaborar planejamento organizacional; 

promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar 

consultoria administrativa à organização e aos servidores, relativamente ao 

desempenho das atribuições do cargo; planejar e organizar qualificação, capacitação  
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e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 

demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo das 

atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 

possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentar relatórios 

semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao exercício 

das atribuições do cargo que lhe forem solicitadas. 

 

            a) Divisão de Enfermagem 

 

 A Divisão de Enfermagem, por meio de seu titular, tem as funções de: 

Assessorar a elaboração de normas, rotinas e procedimentos do setor. Realizar 

planejamento estratégico de enfermagem. Promover reuniões com a equipe de 

trabalho. Executar rotinas e procedimentos pertinentes à sua função. Realizar 

avaliação de desempenho da equipe. Prever e prover o setor de materiais e 

equipamentos. Orientar, supervisionar e avaliar o uso adequado de materiais e 

equipamentos, garantindo o correto uso dos mesmos. Cumprir e fazer cumprir as 

normas estabelecidas pelo setor de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) a todos que ingressem na Comissão de Controle (CC). Participar de reuniões 

e comissões de integração com equipes multidisciplinares, tais como: almoxarifado, 

compras, farmácia e entre outros. Realizar parecer técnico, relacionado à compra de 

materiais. Conceder a autorização da atualização da Vigilância Sanitária quanto ao 

Alvará de Funcionamento do Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) e da 

Comissão de Controle (CC). Avaliar continuamente o relacionamento interpessoal 

entre a equipe de enfermagem. Prover educação continuada. Zelar pelas condições 

ambientais de segurança, visando ao bem-estar do paciente e da equipe 

interdisciplinar. Verificar a presença dos funcionários no setor, conferindo faltas, 

atrasos, licenças, realocando-os. Notificar possíveis ocorrências adversas ao 

paciente, e também intercorrências administrativas, propondo soluções. Atuar e 

coordenar atendimentos em situações de emergência. Elaborar escalas mensais e 

diárias de atividades dos funcionários (férias). Providenciar a manutenção de  
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equipamentos junto aos setores competentes. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

  

Seção II 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo 

 

 Art. 21. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo é 

órgão de administração que tem por finalidade o planejamento municipal de educação, 

cultura, esportes e turismo, em consonância com os critérios do planejamento nacional 

e estadual, mantendo rede escolar de ensino que atenda as necessidades locais, 

promovendo programas culturais, recreativos e esportivos de interesse da população, 

bem como fomentar o turismo no âmbito do Município. 

 

 Parágrafo único. A Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo é 

composta dos seguintes órgãos: 

 

 I – Departamento Municipal de Educação 

 

 Ao Departamento Municipal de Educação, por meio de seu titular, compete: 

planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe são 

subordinadas; emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o 

caso, despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação; distribuir o 

pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, obtendo sempre os 

melhores resultados de seus trabalhos; autorizar a escala de férias dos seus 

subordinados diretos, e, ainda, propor elogios e aplicações de penas disciplinares 

àqueles que a seu juízo merecem; responsabilizar-se pelo controle e conservação dos 

bens patrimoniais alocados em suas unidades administrativas; propor à Secretária de 

Educação as medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento 

dos trabalhos de seu Departamento; apresentar semestralmente ao Secretário de 

Educação, relatório de atividades do seu Departamento, bem como o seu plano de 

trabalho para o semestre subseqüente; propor à Secretária de Educação, quando  
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conveniente, treinamento dirigido dos seus subordinados ou ainda remanejamento 

funcional; prestar assessoramento técnico à Secretaria de Educação em assuntos 

gerais relacionados com as ações de sua competência, indispensáveis ao 

desenvolvimento comum de suas atividades funcionais; promover reuniões periódicas 

com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando 

novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção; manter bom 

relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os servidores, proporcionando-

lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para o trabalho eficiente e produtivo; 

exercer outras atribuições que lhe forem designadas. 

 

 a)  Divisão de Transporte Escolar 

 

 Compete à Divisão de Transporte Escolar por meio de seu titular: emitir 

autorizações de abastecimento e o seu devido controle, verificando a quilometragem 

bem como, o nome do motorista, placa do veículo. Verificar as condições dos 

veículos para a devida manutenção. Elaboração de escalas de serviços com os 

nomes, datas e horários de cada motorista. Controlar os deslocamentos, bem como 

horários de saída e retorno dos veículos próprios ou terceirizados, atendendo a todos 

os alunos que se deslocam para os diversos estabelecimentos escolares, mediante 

instruções da Secretaria de Educação. Ajustar as rotas dos veículos, quando se fizer 

necessário, para o atendimento integral aos alunos matriculados na rede de ensino. 

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

 II – Departamento Municipal Cultura, Esportes e Turismo 

 

 O Departamento Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, por meio de seu 

titular, tem como incumbência: regulamentar, acompanhar e orientar a política 

municipal de esportes, cultura e turismo; apreciar os pareceres técnicos e informações 

apresentadas; acompanhar a execução dos projetos aprovados; assistir e apoiar todas 

as manifestações esportivas, de lazer, cultura e turismo; propor e incentivar projetos 

esportivos e de lazer, desenvolver projetos culturais e turísticos com a participação de 

crianças, adolescentes, adultos e profissionais da educação, estabelecendo um  
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contato mais próximo com a realidade sócio/cultural da cidade e região; envolver 

conhecimentos teóricos e práticos (cultura, educação e tecnologia), com base nos 

valores culturais da comunidade, visando desenvolver o exercício da cidadania e a 

preservação da cultura. 

 

 a)  Divisão de Cultura e Turismo 

 

 A Divisão de Cultura e Turismo tem através de seu titular a seguinte 

finalidade: planejar, desenvolver, implementar, supervisionar e controlar o 

desempenho de projetos culturais; estruturar projetos artísticos nas suas diversas 

modalidades; prover os meios para a execução financeira e técnica dos referidos 

projetos; supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos técnicos específicos ao 

desenvolvimento dos referidos projetos; elaborar cronograma de atividades e 

controlar sua execução; elaborar relatórios de desempenho dos referidos projetos; 

coordenar equipe de assistentes e auxiliares de atividades culturais; fornecer suporte 

técnico à Direção; executar outras tarefas relacionadas ao cargo. 

    

  

Seção III 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania 

 

 Art. 22. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania é órgão 

de administração com a finalidade de assistir crianças, adolescentes e a comunidade 

em geral, programar e orientar projetos junto às entidades assistenciais do Município e 

atender as necessidades advindas de vulnerabilidade temporária e nos casos de 

calamidade pública, bem como administrar o programa de atendimento habitacional do 

Município. 

 

 Parágrafo único.  A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e 

Cidadania é composta dos seguintes órgãos: 

 I – Departamento Municipal de Ação Social 
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O Departamento Municipal de Ação Social, através de seu titular tem como 

incumbência: a execução da política de proteção básica na assistência social do 

Município de Campo do Tenente com a implementação das ações sociais nos 

territórios de vulnerabilidade social de forma descentralizada e no atendimento a 

grupos que vivam em risco social, conforme estabelecido nos objetivos da Política 

Municipal de Assistência Social; responsabilizar-se pelos serviços especializados e 

continuados às famílias e indivíduos nas diversas situações de violação de direitos e 

casos de risco social de média e alta complexidade, operando como unidade de 

referência para a atenção especial. 

 

 II – Departamento Municipal de Habitação 

 

 O Departamento Municipal de Habitação, por meio de seu titular tem a 

finalidade de: Desenvolver a política habitacional do Município; promover a 

desapropriação de imóveis declarados de utilidade pública ou de interesse social, para 

a utilização na política habitacional; implantar loteamentos destinados a moradias  

 

populares e manter o respectivo cadastro; adquirir sempre que possível, por 

concorrência pública, áreas de terra para a construção de conjuntos residenciais; 

realizar convênios com entidades de direito público ou privado, para finalidades que se 

enquadrem nas atribuições da pasta; efetuar a venda de terrenos e habitação sob 

financiamento, na forma da legislação federal, para grupos familiares selecionados, 

mediante avaliação sócio-econômica; administrar seus bens e promover medidas 

objetivando a racionalização dos serviços a seu cargo; prestar atendimento à 

população no que concerne aos seus interesses nos assuntos habitacionais; manter 

estreita relação com o Órgão Estadual de fomento à construção de habitações 

populares; executar outras tarefas correlatas.  

  

Seção IV 

Secretaria Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura. 
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Art. 23. A Secretaria Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura é órgão de 

administração que tem por finalidade o planejamento, operacionalização e 

gerenciamento urbano e rural do Município, desenvolvendo suas atividades nas áreas 

de obras civis em geral, transporte e administração da frota municipal.  

 

 Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura é 

composta dos seguintes órgãos: 

 

 I – Departamento Municipal de Obras e Serviços 

 

 O Departamento de Obras e Serviços tem, através de seu titular, tem a 

incumbência de: coordenar o planejamento, execução e fiscalização de obras 

públicas, de forma direta ou por contratação de terceiros assim como dos encargos de 

prestação de serviços de manutenção, pavimentação, iluminação e drenagem das vias 

urbanas e de estradas rurais. Ainda planejar e executar os serviços de limpeza 

pública. 

 

 II – Departamento Municipal de Manutenção da Frota Municipal 

 

 O Departamento Municipal de Manutenção da Frota Municipal, através do seu 

titular, tem como incumbência: administrar a frota geral do Município; controlar as 

autorizações e habilitação dos servidores e servidoras municipais para utilizar os 

veículos da frota geral da Administração; atender as reclamações e sugestões dos 

munícipes, no que tange ao comportamento no trânsito, dos motoristas a serviço do 

Município; atender e assistir aos acidentes de trânsito, que envolvam veículos 

municipais, elaborando o laudo do acidente e croqui, para a avaliação da autoridade 

superior; controlar o serviço de socorro à frota; controlar permanentemente os gastos 

com manutenção da frota; coordenar a distribuição da frota municipal, quando da 

realização de eventos especiais; manter atualizados os licenciamentos e seguros 

obrigatórios da frota municipal, bem como efetuar o seu cadastro junto ao DETRAN-

PR; proceder à avaliação dos serviços executados pelas oficinas autorizadas;  
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programar e acompanhar as manutenções preventivas e corretivas, procedendo à 

avaliação dos defeitos apontados; executar pequenos consertos na frota municipal; 

administrar o posto de abastecimento; solicitar, sempre que necessário, combustíveis 

e lubrificantes aos setores competentes; providenciar renovação de seguros 

obrigatórios de veículos e dos próprios municipais, quando necessário; controlar o 

processo de ressarcimento de multas de trânsito; efetuar outras atividades afins, no 

âmbito de sua competência. 

 

 III – Departamento Municipal de Rodoviário; 

 

 O Departamento Municipal de rodoviário, através do seu titular, tem a 

incumbência de: programar, planejar, controlar, fiscalizar e executar as obras 

municipais, construindo e conservando as vias e logradouros públicos. Controlar e 

incrementar o sistema viário do município e executar os serviços de manutenção e 

conservação das estradas rurais. Coordenar os trabalhos e garantir a eficiência dos 

mesmos, bem como a integridade dos servidores. Instruir quanto ao uso correto de 

EPI’s e EPC’s, por se tratar de serviço continuado e fora do pátio deste Município. 

Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 

 

Seção V 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  

 

 Art. 24. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é órgão de 

administração que tem por finalidade promover o plano de desenvolvimento rural de 

modo a garantir que seja prestada orientação e assistência técnica aos agricultores 

e/ou pecuaristas, desenvolvendo programas e mecanismos de racionalização do uso 

do solo, subsolo, da água e do ar, além das providências necessárias à preservação 

do meio ambiente. 

 

 Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é 

composta dos seguintes órgãos: 
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 I – Departamento Municipal de Agricultura e Pecuária. 

 

 O Departamento Municipal de Agricultura e Pecuária, por meio de seu titular, 

tem a incumbência de: coordenar procedimentos técnicos na agricultura e pecuária do 

município; realizar orientação ao público em geral, prestando as informações técnicas; 

assessorar trabalhos específicos conforme determinação de superiores na respectiva 

área; elaborar projetos de desenvolvimento agrícola e pecuário no município; 

coordenar serviços administrativos e burocráticos de acordo com as normas vigentes; 

auxiliar o acesso dos agricultores e pecuaristas aos programas propostos pelo Estado 

do Paraná e União Federal; executar outras tarefas que, por suas características, se 

incluam na sua esfera de competência. 

  

Seção VI 

Secretaria de Desenvolvimento  

 

 Art. 25. A Secretaria de Desenvolvimento é órgão de administração que tem 

por finalidade o fomento econômico e apoio ao comércio local, buscando a atração de 

novas indústrias, tudo aliado ao escopo da melhoria na oferta de emprego e bem estar 

dos cidadãos, além de atender aos programas de entes superiores no sentido de 

facilitar à população o acesso a documentos tais como: carteira de trabalho, 

documento de identidade, acesso a bancos sociais e outros. 

 

 Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento é composta do 

seguinte órgão: 

 I – Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Serviços.  

 

 O Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, através de seu 

titular, tem a incumbência de: implementar a política municipal para a promoção e 

incremento das atividades econômicas do Município, atraindo a iniciativa privada; 

divulgar as potencialidades econômicas e sociais do Município; realizar estudos e 

pesquisas em conformidade com as estruturas existentes para evolução na área do  

 



 
                                 

27 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE 
Estado do Paraná 

 

 

Departamento; estabelecer programas de desenvolvimento industrial, comercial e de 

serviços; atualizar a legislação de incentivos e facilidades fiscais; gestionar juntos aos 

órgãos municipais competentes a implantação de um distrito industrial e comercial no 

sentido de oferecer vantagens a empresas que tencionem instalar-se no Município. 

Cumprir outras funções que por sua natureza estejam afetas ao seu cargo. 

 

CAPÍTULO VI 

Órgão de Administração Indireta  

 

 Art. 26. É Órgão de Administração Indireta ou descentralizada: 

 I – Autarquia: 

 a) IPRECAMPO – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 

de Campo do Tenente. 

   

Capítulo VII 

Estrutura Funcional 

 Art. 27. São cargos de provimento em comissão os mantidos, criados ou 

transformados por esta Lei, os constantes do Anexo I, observada a condição de 

agentes políticos inerente aos cargos de Secretários Municipais. 

 

 Art. 28. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e 

exoneração, a critério do Prefeito Municipal. 

 

 Art. 29. Os valores mensais para os símbolos dos cargos de provimento em 

comissão são os constantes do Anexo II. 

 

 Art. 30. Os cargos de provimento em comissão previstos na presente Lei terão 

os mesmos índices de aumento, e na mesma data, concedidos ao funcionalismo 

público municipal. 
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Art. 31. Os cargos de provimento em comissão serão providos de acordo com 

as necessidades e conveniências da Administração Municipal e à medida que forem 

instalados os respectivos órgãos administrativos. 

 

 Art. 32. Os cargos de provimento em comissão do Poder Executivo deverão ser 

preenchidos, obrigatoriamente, no percentual mínimo de 5% (cinco por cento), por 

servidores públicos de carreira, titulares de cargos efetivos, conforme previsão contida 

no inciso V do art. 37, da Constituição Federal, sendo facultado ao servidor optar pela 

remuneração do cargo de origem ou do Cargo em Comissão para o qual foi nomeado. 

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições Gerais 

 

 Art. 33. A hierarquia dos níveis de autoridade/responsabilidade das unidades 

de serviço do Município obedecerá a seguinte escala: 

 

 I – Os Órgãos de Aconselhamento, de Assistência Imediata, de 

Assessoramento, e as Secretarias Municipais, unidades de primeiro nível hierárquico, 

subordinam-se diretamente ao Prefeito Municipal; 

  

II – Os Departamentos, Coordenação do CRAS e Direções Escolares, 

unidades de segundo nível hierárquico, subordinam-se diretamente à Secretaria 

Municipal a qual estiver vinculada; 

 

 III – As Divisões, unidades de terceiro nível hierárquico, subordinam-se 

diretamente aos Departamentos ou órgãos equivalentes a que forem vinculados. 

 

 Parágrafo Único – Permanecem em vigor os atos que instituíram os atuais 

Conselhos Municipais. 
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Art. 34. O Prefeito Municipal poderá, observado o disposto na Lei Orgânica do 

Município, delegar competência às diversas chefias para proferir despachos decisórios 

podendo a qualquer momento, a seu critério, avocar a si a competência delegada. 

 

 Art. 35. Para execução de atividades especiais ou específicas, de 

departamento ou divisão, fica o Prefeito Municipal autorizado, por meio de portaria, 

designar servidor efetivo para desempenha-las, com atribuição de função gratificada, 

cuja a gratificação será atribuída na forma do Anexo III desta Lei. 

 

 Art. 36. Para ajustar as despesas decorrentes da execução da presente Lei, 

fica autorizado o Poder Executivo a promover os necessários enquadramentos 

visando adequar o orçamento em vigor, utilizando-se, para tanto, de dotações 

orçamentárias dos órgãos da Administração Pública Municipal, extintos ou 

readequados, para aquelas que lhes sucederem. 

 

 Art. 37. Na medida em que forem instalados os órgãos que compõem a 

Estrutura Administrativa do Município, previstas nesta Lei, fica o Prefeito Municipal 

autorizado a promover as necessárias transferências de pessoal, dotações 

orçamentarias e instalações. 

 

Art. 38. Os subsídios dos Secretários Municipais são os definidos na Lei n. 

775/2012, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Campo do Tenente. 

 

 Art. 39. A critério do Prefeito Municipal poderá haver cumulação de cargos de 

provimento em comissão, sem cumulação da remuneração, facultada a prévia opção 

pelo interessado. 

 

 Art. 40. São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos: 

 a) Anexo I – Quadro de Cargos em Comissão;  

b) Anexo II – Quadro de Valores referentes aos Cargos em Comissão; 

c) Anexo III – Quadro de Valores referentes a Funções Gratificadas. 
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Art.41.  Por economicidade, ficam convalidadas as nomeações e vantagens 

dos agentes políticos e de servidores comissionados, cujos cargos e atribuições 

dispostos nesta Lei tenham atribuições equivalentes com a Lei nº 792/2012, revogada 

pela presente Lei. 

 

 Art. 42. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, ficando revogadas 

as Leis Municipais nº 792, de 19 de dezembro 2012, nº 798, de 16 de janeiro de 2013 

e nº 814, de 13 de agosto de 2013 e demais disposições em contrário. 

 

Campo do Tenente, (PR), 28 de março de 2014. 

 

 

JORGE LUIZ QUEGE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Rodrigo Ferreira de Souza 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Dê-se Ciência. Registre-se e Publique-se. 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial  
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ANEXO I 

 

CARGOS EM COMISSÃO 

 

Lei nº 838/2014 

(Origem do Projeto de Lei nº 007/2014) 

 

DENOMINAÇÃO Símbolo Vagas 

SECRETARIAS Subsídio  

Secretaria Municipal de Governo  1 

Secretaria Municipal de administração e Finanças  1 

Secretaria Municipal de saúde  1 

Secretaria Municipal de educação, cultura, Esportes, e Turismo  1 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania  1 

Secretaria Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura.  1 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento  1 

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário e Meio Ambiente  1 

SOMA  8 

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO   

Chefia de Gabinete CC1 1 

Assessoria Jurídica do Prefeito CC1 1 
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Assessoria Técnica Administrativa CC1 1 

Controladoria Interna FG1 1 

Assessoria de Comunicação CC1 1 

Assessoria de Engenharia CC2 1 

Assessoria de Planejamento CC2 1 

Ouvidoria Geral CC1 1 

Assessor de Secretaria CC4 8 

SOMA  15 

 

DIRETORIAS DE DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS 
  

Administração CC2 1 

Licitação e contratos CC2 1 

Finanças CC2 1 

Tesouraria CC2 1 

Tributos CC2 1 

Planejamento e Projetos CC2 1 

Administração em Saúde CC2 1 

Administração Hospitalar CC2 1 

Educação CC2 1 

Cultura, Esportes e Turismo CC2 1 

Ação Social CC2 1 

Habitação CC2 1 

Obras e Serviços CC2 1 
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Manutenção da Frota Municipal 

 
CC2 1 

Rodoviário CC2 1 

Agricultura e Pecuária CC2 1 

Indústria, Comércio e Serviços CC2 1 

SOMA  17 

CHEFIAS DE DIVISÃO   

Convênios CC3 1 

Divisão de Atenção Básica e especializada CC3 1 

Divisão de controle de material; CC3 1 

 Enfermagem CC3 1 

Transporte Escolar CC3 1 

Cultura e Turismo CC3 1 

SOMA   6 

   

COORDENADORIAS   

e) Coordenadoria do Centro de Referência da Assist. Social -CRAS 

Remunera

ção 

conforme 

Lei 

Municipal 

783/2012 

1 

SOMA  1 

DIREÇÃO ESCOLAR   
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a) Direção Escolar de Ensino Fundamental 

Funçao 

Gratificada 

conforme 

Lei nº 

686/2010 

1 

b) Direção Escolar de Ensino Infantil 

Funçao 

Gratificada 

conforme 

Lei nº 

686/2010 

1 

SOMA  2 

TOTAL DE CARGOS EM COMISSÃO  49 

TOTAL DE CARGOS EM FUNÇÃO GRATIFICADA  15 
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ANEXO II 

 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS  

 

Lei nº 838/2014 

 (Origem do Projeto de Lei nº 007/2014) 

 

 

CARGOS COMISSIONADOS REMUNERAÇÃO 

SUBS Fixada pela Câmara 

Municipal 

CC – 1 R$ 2.750,00 

CC – 2 R$ 2.300,00 

CC – 3 R$ 1.500,00 

CC – 4 R$ 1.000,00 
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ANEXO III 

 

QUADRO DE FUNÕES GRATIFICADAS  

 

Lei nº 838/2014 

(Origem do Projeto de Lei nº 007/2014) 

 

 

 

DENOMINAÇÃO Símbolo Vagas Valor da Gratificação 

Função Gratificada I FG I 03 R$ 1.500,00 

Função Gratificada II FG II 07 R$ 1.000,00 

Função Gratificada III FG III 05 R$ 500,00 

 

 

 

 


