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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 3.389/2014 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014.

“Altera a Lei nº 1.129 de 05 de Dezembro de 2013 que dispõe sobre a estrutura orgânica da
Administração Pública do Poder Executivo do Município de Monte Carmelo e dá outras
providências”.
Art. 1º. O artigo 2º da Lei nº 1.129 de 05 de Dezembro de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º. As Secretarias municipais são:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Urbano;
Secretaria Municipal de Governo e Gestão;
Secretaria Municipal de Educação, Cultura;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social;
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo;
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º. Ficam extintos os cargos de Secretário Municipal de Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Secretário Municipal de
Trânsito e Transporte.
Art. 3º. Ficam acrescidas no art. 5º da Lei nº 1.129 de 05 de Dezembro de 2013 os seguintes incisos:
Art. 5º. ...........................................................................................................................
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XII – Elaborar o PPA (Plano Plurianual); LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) e acompanhar a
sua execução;
XIII – Realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo orçamentário municipal;
XIV – Promover a orientação normativa, a execução, o controle e a coordenação de logística das atividades relativas ao patrimônio,
compras, suprimentos, transporte e manutenção de frotas oficial;
XV – Planejar, coordenar, compatibilizar, avaliar, alocar e acompanhar a execução dos recursos orçamentários necessários ao
cumprimento dos objetivos e metas governamentais;
XVI – Formular, coordenar e executar as atividades de planejamento urbano e a política municipal de habitação e gerir o fundo
municipal de habitação.
Art. 4º. O artigo 6º da Lei nº 1.129 de 05 de Dezembro de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º - A Estrutura básica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Urbano é a seguinte:
a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

Diretoria de Receitas:
1 – Divisão de Tributos;
2 – Divisão de Dívida ativa;
3 – Divisão de Cadastro;
4 – Divisão de VAF.
Diretoria de Patrimônio;
Diretoria de Fiscalização Imobiliária:
1 – Seção de uso e ocupação do solo;
2 – Seção de Controle e Fiscalização.
Diretoria de Finanças
1 – Seção de Finanças.
Diretoria de Planejamento e Orçamento Participativo:
1 – Seção de Orçamento;
2 – Seção de Contabilidade.
Diretoria de Contratos e Convênios;
Diretoria de Habitação;
Diretoria de Compras;
Diretoria de Licitação.

Art. 5º. Ficam acrescidos no art. 11 da Lei nº 1.129 de 05 de Dezembro de 2013:
d) – Diretoria de Cultura;
(...)
3 – SEMPAC – Setor Municipal de Patrimônio Cultural
g) Diretoria de Creches
1- Coordenação de Creches
Art. 6º. Os artigos 18 e 19 da Lei nº 1.129 de 05 de dezembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 18 - A Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos tem por finalidade planejar, organizar, coordenar,
executar, e avaliar as ações setoriais a cargo do município relativas à política de infraestrutura urbanística e rural, competindolhe:
I – executar Projetos, Serviços e Obras no município;
II – promover a construção, a conservação e os reparos das edificações públicas do município;
III – identificar a necessidade de serviços e obras de engenharia e limpeza urbana, tais como varrição, capina, coleta de lixo e
disposição final de resíduos sólidos sob a forma de concessão e permissão;
IV – planejar, organizar, dirigir, ordenar, executar e avaliar as ações relativas a serviços e obras públicas, especialmente nos
aspectos de infraestrutura viária, estrutura operacional e logística, mecanismos de regulação e serviços;
V – coordenar e fiscalizar o sistema de transporte municipal;
VI – executar o plano de circulação de veículos e pedestres nas áreas e implantar o sistema de sinalização do município;
VII – promover a educação no trânsito;
VIII – planejar a operacionalidade das políticas de segurança no trânsito;
IX – gerir o transporte coletivo municipal de passageiros;
X – realizar o controle de frota do município;
XI – fiscalizar a correta aplicação do Código de Posturas;
XII – exercer outras atividades correlatas.
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Parágrafo Único. Incumbe à Secretaria referida neste artigo a gestão executiva e os serviços administrativos, a supervisão de canteiros
de obras públicas, residenciais ou postos de manutenção e conservação de estradas vicinais, tratamento e disposição de lixo, incinerador
público, cemitérios, praças, parques e jardins e outras unidades administrativas de natureza similar.
Art. 19 - A Estrutura básica da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos é a seguinte:
a)
Assessoria de Execução de Obras;
b)
Assessoria de Planejamento;
c)
Diretoria de Obras;
1. Coordenadoria de Patrimônio;
2. Coordenadoria de Almoxarifado;
3. Coordenadoria de Topografia e Engenharia;
4. Coordenadoria de Obras Públicas;
5. Coordenadoria de Orçamento;
d)
Diretoria de Serviços Públicos;
1. Coordenadoria de Urbanismo e Paisagismo;
e) Diretoria de Transporte Coletivo;
1. Coordenação de Fiscalização de Trânsito;
f) Diretoria de Transporte e Manutenção;
1. Coordenação de Controle de Frotas.”
Art. 7º – Fica transferida para a estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura a Diretoria de Creches e Coordenação
de Creches.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário especialmente os artigos 29, 30, 31 e 32 da Lei nº 1129 de 05 de Dezembro de 2013.
Monte Carmelo, 12 de Setembro de 2014.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Vilson Vieira Borges
Secretário Municipal de Governo e Gestão

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
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ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO QUADRO GERAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE CARMELO
(GRUPO, SÍMBOLO, VENCIMENTO E VAGAS)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CPC
GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – GDA
SÍMBOLO
CPC.01

CPC.02
CPC.03
CPC.04
CPC.05
CPC.06
CPC.07
CPC.08
CPC.09
CPC.10
CPC.11

DENOMINAÇÃO
Secretário Municipal (de Fazenda e
Planejamento Urbano; de Obras, Transporte e
Serviços Públicos; de Governo e Gestão; de
Trabalho e Ação Social; de Educação e Cultura;
Esportes, Lazer e Turismo; de Saúde; de
Desenvolvimento Econômico; e Agricultura e
Meio Ambiente).
Procurador Geral do Município
Controlador Geral do Município
Secretária(o) de Gabinete
Assessor de Gabinete
Assessor de Execução de Obras
Assessor Financeiro
Assessor de Planejamento
Assessor Geral de Programa
Assessor Educacional
Gerente de Convênios e Contratos

SUBSÍD./VENCIM.
R$ 5.324,32

VAGAS
07

R$ 5.324,32
R$ 5.324,32
R$ 1.089,63
R$ 1.699,63
R$ 2.046,91
R$ 2.046,91
R$ 2.636,77
R$ 3.417,69
R$ 3.417,69
R$ 3.581,59

01
01
02
01
01
01
03
04
02
01

R$ 2.046,91
R$ 1.699,63
R$ 1.332,82
R$ 1.221,12
R$ 1.106,27
R$ 990,86

37
18
10
09
09
24

GRUPO DE CHEFIA E COORDENAÇÃO – GCC
CPC.13
CPC.14
CPC.15
CPC.16
CPC.17
CPC.18

Chefe de Departamento
Chefe de Divisão I
Chefe de Divisão II
Chefe de Seção
Assessor de Departamento
Coordenador
ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - GDA

DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento Urbano
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais
e/ou periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas
tarefas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato;
exercer a administração tributária do Município, especialmente o lançamento, a arrecadação e a fiscalização de tributos; acompanhar
e fiscalizar a arrecadação de transferências intergovernamentais, no âmbito do Município; elaborar, acompanhar e rever a
programação financeira; receber, guardar e movimentar valores; preparar ordens de pagamento e expedi-las, com autorização do
Prefeito; acompanhar a execução de convênios, contratos, acordos e ajustes pertinentes as áreas financeira, administrativa e contábil,
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promovendo as considerações que se fizerem necessárias; elaborar e propor as políticas de material, compras, patrimônio e serviços
gerais da Prefeitura; coordenar a elaboração, planejamento e execução de ações de modernização administrativa e informatização do
município em articulação com a Secretaria Municipal de Governo; encarregar-se das compras, do almoxarifado, da vigilância e dos
demais serviços gerais, promovendo sua gerência e execução com celeridade e racionalidade, no interesse da Prefeitura; encarregarse dos registros e controles contábeis, de pessoal e de patrimônio da Prefeitura; elaborar o orçamento anual sob coordenação da
Assessoria de Coordenação Geral; emitir relatórios contábeis e de acompanhamento do orçamento anual; fiscalizar a regularidade
das despesas; preparar balanços, balancetes e prestação de contas; levantar e manter atualizado o cadastro de patrimônio, materiais,
clientes, fornecedores, contribuintes, empresas e imóveis;
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO.

DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUÍÇÒES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais
e/ou periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas
tarefas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato;
dirigir, executar, ou promover a execução das obras públicas municipais, elaborar os respectivos projetos e acompanhar sua execução,
em consonância com as diretrizes do planejamento municipal; elaborar e propor ao Prefeito as políticas relacionadas com a prestação
de serviços públicos municipais, vinculados a sua área de atuação; organizar e controlar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços de transporte coletivo urbano e intramunicipal, limpeza urbana e drenagem pluvial; executar ou promover a
execução dos serviços públicos, de acordo com as diretrizes do planejamento municipal; desenvolver ações voltadas para o
cumprimento das diretrizes acerca do urbanismo; cuidar da conservação do cemitério e executar serviços mortuários, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão; executar ações de conservação dos parques e jardins; desenvolver ações concernentes à
avaliação dos serviços públicos próprios ou cedidos; fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos; disciplinar os
serviços de carga e descarga; promover a coleta e destinação final do lixo domiciliar, do lixo hospitalar e do lixo industrial; conservar
e ampliar a rede de iluminação pública; fiscalizar o cumprimento da legislação municipal, no que se refere à obra e aspectos
urbanísticos e de posturas; executar as ações de manutenção dos veículos e equipamentos pertencentes à Prefeitura; encarregar-se da
organização e execução do transporte de bens, materiais e pessoas em veículos da Prefeitura promovendo sua realização com
celeridade e racionalidade; sempre que as obras ou serviços relacionarem-se as redes de água, esgoto e regime pluvial, haverá
entrosamento com o DMAE, nos projetos, execução e conservação.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO.

DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Governo e Gestão
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; prestar
assessoramento ao Prefeito coordenando atividades de representação social e política bem como as de apoio administrativo próprias de
Gabinete; preparar o expediente externo a ser assinado ou despachado pelo Prefeito; formular e coordenar a gestão de pessoal e recursos
humanos da Prefeitura, bem como sua normatização; coordenar e supervisionar as publicações e divulgações das atividades do executivo
municipal; coordenar ou colaborar na redação dos atos oficiais, em mensagens, exposições, relatórios e correspondência oficial;
coordenar as relações do Poder Executivo com o Legislativo, promover contatos com os vereadores, receber e encaminhar solicitações
emanadas da Câmara, providenciando-as e dando respostas; controlar todo expediente do gabinete, mantendo arquivo próprio para
cópias de decretos, leis, portarias, projetos de leis, convênios, indicações, moções e requerimentos; executar outras atividades correlatas
que lhe forem atribuídas.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO
DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Trabalho e Ação Social.
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; coordenar
o desenvolvimento das políticas sociais do Município; elaborar os planos, programas e projetos relacionados com o desenvolvimento
social, responsabilizando-se por execução, controle e avaliação; promover a integração dos recursos e das ações sociais com as demais
instituições e esferas de governo, no âmbito do Município; elaborar a política municipal de assistência social; promover a integração
com associações e órgãos comunitários nos bairros e vilas; levantar e manter atualizado um cadastro social; coordenar, planejar, elaborar
e executar políticas de assistência profissionalizante, visando integrar a comunidade mais carente ao mercado de trabalho; promover
estudos que visem à melhoria da mão-de-obra disponível do Município.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO.
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DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Educação e Cultura.
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; ministrar
e desenvolver o ensino pré-escolar e de primeiro grau no âmbito do Município, bem como de alfabetização de adultos; administrar os
estabelecimentos de ensino mantidos pelo Município; elaborar a política municipal de educação e cultura; elaborar, os planos,
programas, projetos e ações relacionados com sua área de atuação, responsabilizando-se por sua execução, controle e avaliação,
inclusive de reciclagem e atualização profissional; promover o desenvolvimento e a expansão das atividades culturais do município;
administrar e manter bibliotecas, museus e demais instituições culturais pertencentes ao município; participar da elaboração e alterações
de leis, decretos e portarias no que se refere ao controle, fiscalização e manutenção de atividades incluídas na sua área de atuação;
organizar, administrar e desenvolver o ensino profissionalizante municipal (CEPROM), diretamente e em convênios com órgãos
correlatos.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: SUPERIOR COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Saúde
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; coordenar
o desenvolvimento municipal das políticas de saúde; promover e coordenar no município a vigilância epidemiológica e a vigilância
sanitária; elaborar, em articulação com a Assessoria de planejamento, planos, programas e projetos relacionados com a saúde,
responsabilizando-se por sua execução, controle e avaliação; promover a integração dos recursos e das ações de saúde com as demais
instituições e esferas de governo no âmbito do Município; realizar estudos epidemiológicos e pesquisas de interesse da população;
colaborar na proteção do meio ambiente, fiscalizando as agressões ao mesmo; promover o controle da poluição ambiental; prestar
atendimento médico-odontológico-laboratorial a população do Município e administrar os equipamentos municipais de saúde; participar
da elaboração e alterações de leis, decretos e portarias no que se refere ao controle, fiscalização e manutenção da saúde publica, no
âmbito do Município; organizar e executar a distribuição de medicamentos a população segundo os critérios definidos ao planejamento
municipal.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: SUPERIOR COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; participar
da formulação e da execução da política da cafeicultura; desencadear e coordenar ações visando à integração de projetos e programas
que possibilitem o desenvolvimento da cafeicultura; contribuir para o incremento do setor produtivo por meio de programas e projetos
que incentivem a expansão da atividade; promover pesquisas, levantamento e estudos que ofereçam subsídios ao planejamento e a
programas de atividade de criação e consolidação de empresas ligadas ao setor; organizar e manter cadastros de atividades nas áreas de
atuação; manter intercâmbio com entidades ou órgãos da administração federal e estadual e com outras organizações, nacionais e
internacionais a fim de obter dados técnicos e recursos, visando à expansão de atividades; promover e incentivar convênios com órgãos
correlatos.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; elaborar a
política de incentivo ao desenvolvimento econômico da indústria, do comércio, dos servidores, da agropecuária do município e do meio
ambiente; elaborar planos, programas e projetos relacionados com o desenvolvimento econômico do município, responsabilizando-se
por sua execução, controle e avaliação; executar ou promover a execução de estudos, levantamentos, pesquisas e divulgação sobre a
produção agropecuária, industrial , comercial ou de serviços de interesse do município; executar ou promover a execução de atividades
de extensão rural no município; estimular o associativismo, o cooperativismo e a diversificação das atividades empresariais; organizar,
instalar e fomentar as atividades cabíveis em distrito industrial do município; administrar e fiscalizar os mercados, feiras e matadouros
locais; promover e incentivar convênios com órgãos correlatos de desenvolvimento.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO.
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DENOMINAÇÃO: Secretário Municipal do Esporte, Lazer e Turismo.
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; Coordenar
e incentivar as atividades desportivas no âmbito do Município; administrar áreas destinadas às práticas esportivas e ao lazer, pertencentes
ao Município; participar da elaboração e alterações de Leis, decretos e portarias no que se refere ao controle, fiscalização e manutenção
de atividades incluídas na sua área de atuação; promover, estimular e orientar a prática das várias modalidades desportivas e de esporte
amador, notadamente através das seguintes iniciativas: a) construção de praças de esportes e centros de treinamento esportivo; b) estudos
e pesquisas que visem ao aprimoramento e à difusão dos esportes; c) manutenção de intercâmbio com entidades esportivas; d) participação
em eventos estaduais e nacionais; criar e fomentar a criação de um sistema de lazer e recreação que se destine, preferencialmente, a
proporcioná-los às classes de menor renda notadamente através das seguintes iniciativas: a) convênios no sentido da criação ou instalação
de parques, de equipamentos de diversão infantil e assemelhados; b) preservação e desenvolvimento dos elementos paisagísticos naturais,
que se prestem a atividades recreativas como cursos d’água, lagos, matas, bosques e florestas; c) estímulo a iniciativas privadas
relacionados com os objetivos definidos neste inciso; promover a expansão e o aprimoramento da infra-estrutura turística do município,
notadamente através das seguintes providências: a) identificar e fomentar iniciativas privadas relacionadas ao setor; b) promover a
implantação de serviços turísticos no município; c) articular-se com entidades turísticas estaduais e nacionais no sentido de atrair turistas
e de intensificar o intercâmbio especializado entre elas e as entidades locais; d) participar de eventos turísticos estaduais e nacionais.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - zelar pela exata e uniforme observância das leis municipais e promover sua aplicação e divulgação
em sua jurisdição; planejar, executar, coordenar e controlar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento e aplicação das
atividades jurídicas da Prefeitura; processar, amigável ou judicialmente, as desapropriações, bem como promover o pagamento das
indenizações correspondentes; representar a municipalidade em qualquer instância jurídica, atuando nos feitos em que a mesma seja
autora ou ré, assistente ou oponente, bem como nas habilitações em inventários, falências e concursos de credores; defender, judicial e
extrajudicialmente, os direitos e interesses do Município; supervisionar a elaboração de normas de edificações, loteamento, zoneamento
e demais atividades de obra; promover a cobrança judicial da Dívida Ativa e de quaisquer outros créditos do Município, que não sejam
liquidados nos prazos legais e regulamentares; prestar a necessária assistência nos atos executivos referentes à alienação e aquisição de
imóveis pela Prefeitura, assim como nos contratos em geral; prestar assessoramento jurídico às demais áreas da administração, bem
como elaborar pareceres sobre consultas formuladas; supervisionar a elaboração de contratos e atos preparatórios, bem como
anteprojetos de Instruções, Portarias, Decretos, Leis e outros atos de natureza jurídicas; preparar as razões de veto e elaborar
informações que devam ser prestadas à Câmara Municipal; participar de inquéritos administrativos e dar orientação jurídicas na sua
realização; coletar dados sobre a legislação federal e estadual, de interesse da administração municipal; redigir ofícios ou outros
documentos que envolvam aspectos jurídicos; promover estudos e pesquisas para a consolidação da Legislação Municipal em vigor,
em especial a regulamentação da Lei Orgânica; praticar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Prefeito.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: BACHAREL EM DIREITO COM INSCRIÇÃO REGULAR NA OAB.
DENOMINAÇÃO: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - assessorar o Prefeito no âmbito de sua área de atuação; orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a
gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional, com vistas ao controle,
economicidade e racionalidade na utilização dos recursos e bens públicos; assessorar a elaboração da proposta orçamentária do
Município; elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização
da execução da despesas e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Municipal;
elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas que objetivem a implementação das receitas públicas municipais;
acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como da aplicação, sob qualquer forma, de recursos públicos;
tomar as contas do Prefeito, ao final de sua gestão, quando não prestadas voluntariamente; subsidiar os responsáveis pela elaboração de
planos, orçamentos e programação financeira, com informações e avaliações relativas à gestão dos órgãos da Administração Pública
Municipal; executar trabalhos de auditoria contábil, administrativa e operacional, junto aos órgãos da Administração Pública Municipal;
verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação e utilização de bens e valores públicos; organizar e manter atualizado o
cadastro dos responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos; acompanhar, orientar e fiscalizar os procedimentos licitatórios da
Administração Pública Municipal; emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e balanço geral do
Município; acompanhar, orientar e fiscalizar os atos de admissão e desligamento de servidores públicos municipais; praticar outras
atividades que lhe forem atribuídas pelo Prefeito.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: SUPERIOR COMPLETO.
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DENOMINAÇÃO: SECRETÁRIO(A) DE GABINENTE
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - secretariar o chefe do Poder Executivo no tocante às suas atividades; redigir correspondências,
observando os padrões de redação oficial e gramática; datilografar documentos, correspondências e minutas de trabalhos, observando
grafia, estética e padrões estabelecidos; preparar viagens reservando vôos e hotéis; atender e efetuar ligações telefônicas do Prefeito
Municipal; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO MÉDIO COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: ASSESSOR DE GABINETE
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - realizar tarefas afetas ao gabinete do Prefeito; observar e cumprir as normas de higiene e segurança
do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: ASSESSOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - prestar assessoria ao Secretário Municipal de Obras, no que tange à execução de obras; observar
e fazer observar as normas pertinentes a obras; analisar projetos e orientar a sua fiel execução; executar outras atividades correlatas
que lhe forem atribuídas.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E PRÁTICA NA EXECUÇÃO DE OBRAS.
DENOMINAÇÃO: ASSESSOR FINANCEIRO
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - recebimento, pagamento, guarda e movimentação dos recursos financeiros e outros valores do
Município; emissão de notas de autorização de pagamento, ordens bancárias e cheques; assessorar o Secretário no planejamento,
coordenação, controle e avaliação das atividades financeiras do Município; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do
trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO MÉDIO COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - prestar assessoria técnica ao Secretário Municipal de Obras, no que tange ao planejamento de
obras; observar e fazer observar as normas técnicas pertinentes a obras de engenharia; elaborar projetos técnicos e orientar a sua fiel
execução; sugerir a utilização de materiais alternativos, para barateamento das obras públicas; elaborar planilhas de quantitativos e
preços estimados, de materiais de construção; oferecer soluções técnicas, quando solicitadas; executar outras atividades correlatas
que lhe forem atribuídas.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: SUPERIOR COMPLETO
DENOMINAÇÃO: ASSESSOR GERAL DE PROGRAMAS
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - coordenação geral da Secretaria Municipal de Saúde; assessoria ao secretário municipal de saúde;
assessoria Geral na Secretaria Municipal de Saúde: atendimento ao público, operacionalização da Secretaria e das Unidades Básicas
de Saúde; outras atividades correlatas.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: SUPERIOR COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: ASSESSOR EDUCACIONAL
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - coordenação de atividades de planejamento e organização; supervisão de convênios, contratos da
secretaria municipal de educação; gerenciamento das atividades operacionais da secretaria; assessoria direta ao secretário municipal;
outras atividades correlatas.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: SUPERIOR COMPLETO COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS EXATAS.
DENOMINAÇÃO: GERENTE DE CONVENIOS E CONTRATOS
GRUPO: GDA
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: interagir com as áreas do Tribunal para a celebração de contratos e convênios e seus aditamentos;
assegurar a correta formalização dos instrumentos contratuais celebrados pelo Tribunal, em compatibilidade com as especificações
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preestabelecidas e com as obrigações pactuadas; assegurar a regularidade e a tempestividade dos procedimentos inerentes à formalização
de aditamentos a contratos e convênios; assegurar o controle sistemático de contratos e convênios e seus aditamentos e orientar as áreas
usuárias para o seu gerenciamento; assegurar o controle sistemático do cumprimento das obrigações pactuadas em instrumentos
contratuais, mediante consulta periódica aos gestores dos contratos e convênios; assegurar a efetividade da prestação de contas relativa a
contratos e convênios para os órgãos de fiscalização e controle externos; assegurar o encaminhamento de documentos cuja publicação
esteja sob sua responsabilidade, bem como o acompanhamento das publicações no Diário do Judiciário; resguardar o interesse do Tribunal
na relação entre custo e benefício nas contratações efetuadas e nos reajustes concedidos; assegurar, nos ajustes firmados pelo Tribunal, a
adequação às disposições normativas, o atendimento aos requisitos técnicos e a consonância com as políticas e diretrizes estabelecidas;
assegurar a legalidade e a regularidade dos atos administrativos relativos aos processos de trabalho sob responsabilidade da sua área de
atuação; receber as demandas de elaboração de contratos, convênios e seus aditamentos e analisar a conveniência e a oportunidade de sua
celebração; oferecer subsídios técnicos para a tomada de decisões relativas a contratos e convênios a serem firmados ou aditivados;
assegurar que os parâmetros de medição de obras e outros serviços estas inerentes sejam claramente definidos pela área demandante, para
verificação sistemática do cumprimento das cláusulas contratuais e do cumprimento das obrigações pactuadas; analisar o cabimento das
hipóteses de alterações quantitativas e qualitativas do objeto contratual em consonância com o ordenamento jurídico; exercer outras
atividades inerentes à sua área de atuação.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: 2º GRAU COMPLETO.
NÚMERO DE VAGAS: 01
GRUPO DE CHEFIA E COORDENAÇÃO - GCC
DENOMINAÇÃO: CHEFE DE DEPARTAMENTO
GRUPO: GCC
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Secretário Municipal na realização de suas tarefas; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; executar
tarefas de maior complexidade relacionadas com sua área de atuação.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO MÉDIO COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO I
GRUPO: GCC
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Diretor no tocante às suas funções; chefiar o setor sob sua responsabilidade, orientando
seus subordinados na execução de suas tarefas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas
correlatas, a critério do superior imediato; executar tarefas de maior complexidade administrativa relacionada com a Divisão a que
está subordinado.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO MÉDIO COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO II
GRUPO: GCC
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe de Divisão I no tocante às suas funções; orientar seus subordinados na execução
de suas tarefas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior
imediato e determinadas por este.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO MÉDIO COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: CHEFE DE SEÇÃO
GRUPO: GCC
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Secretário Municipal na realização de suas tarefas; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; orientar seus subordinados na execução de suas tarefas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.
DENOMINAÇÃO: ASSESSOR DE DEPARTAMENTO
GRUPO: GCC
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Chefe de Departamento na realização de suas tarefas; apresentar relatórios mensais e/ou
periódicos de suas atividades, propondo soluções para eventuais problemas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do
trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; executar tarefas de menor complexidade do que as determinadas
ao Diretor, porém relacionadas com sua área de atuação.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.
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DENOMINAÇÃO: COORDENADOR
GRUPO: GCC
RECRUTAMENTO: AMPLO OU RESTRITO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: - auxiliar o Diretor ou Chefe de Divisão no tocante às suas funções; chefiar o setor sob sua
responsabilidade, orientando seus subordinados na execução de suas tarefas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança
do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
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1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 – DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
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EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DE CONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE: (34)3842-1100 - RAMAL 207
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