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ESTADO DA PARAÍBA 

CNPJ 08.741.688/0001-72 
Gabinete da Prefeita 

 

 
LEI N° 1591/2022 

 

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 
DE POCINHOS, PB, ACRESCENTANDO AO QUADRO DE 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO AS SUAS 
RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, PARAÍBA, no uso 
das suas atribuições conferidas legalmente, faz saber que o Poder Legislativo Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica alterada a estrutura administrativa do Município de Pocinhos, PB, 
atribuindo aos Cargos de Provimento em Comissão as suas respectivas atribuições. 
 
 Art. 2º - Os cargos existentes na estrutura administrativa deste Município 
passam a possuir as atribuições constantes nas especificações do quadro seguinte do anexo I 
desta Lei.   
 
  Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 

 

GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. 
EM, 23 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO 
Prefeita Constitucional 
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CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da secretaria de sua competência, gerenciando informações, ordenando despesas, auxiliando na execução das tarefas administrativas de interesse dos Distritos do 
Município e em reuniões, coordenando e controlando equipes e atividades para uma melhor eficiência da administração pública em relação aos serviços públicos.

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor da Secretaria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Diretor de Deptº. de Infraestrutura Distrital
 Desenvolver atividades, de direção, articulação, definição de objetivos; planejamento, avaliação, monitoramento das atividades visando à melhoria dos serviços de infraestrutura dos Distritos do Município. 

Coordenador de Saúde Publica dos Distritos  Organizar, manter e orientar as Unidades de Saúde Pública dos Distritos, além das ações da Secretaria de Saúde do Município realizadas nos Distritos Municipais, sob orientação e subordinação da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Chefe Supervisor de Correios e Telegrafos Supervisionar os trabalhos realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios nos Distritos do Município para um melhor alcance dos serviços realizados pela empresa pública.
Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 
previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 
organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

CARGO ATRIBUIÇÃO

Chefe de Gabinete

Assessorar o Prefeito Municipal no cumprimento das decisões administrativas referentes aos requerimentos protocolizados no protocolo geral da Prefeitura Municipal; assessorar o Prefeito Municipal quanto às questões 
legislativas, emitindo pareceres técnicos, bem como, nas relações parlamentares; assessorar o Prefeito Municipal no cumprimento das decisões legislativas; promover o entrosamento dos órgãos técnicos da administração 
para fins de execução de planos e programas de trabalho; elaborar relatórios, projetos e planos de trabalho que lhe forem encaminhados pelo Prefeito Municipal; assessorar o Prefeito para contatos com os demais poderes 
e autoridades municipais, estaduais e federais; executar outros serviços técnicos que forem determinados pelo Prefeito.

Supervisor de Gabinete Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretárío Adjunto, os trabalhos realizados na Secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.
Ouvidor Geral do Municipio Para o cargo de Ouvidor Geral do Município permecem as atribuições constantes pela Lei Municipal 1276/2013;

Assessor de Imprensa Elaborar estratégias de comunicação entre a administração pública, a sociedade, os meios de comunicação e a impensa; Informar, posicionar e responder às demandas da sociedade e dos órgãos de imprensa, criando um 
bom relacionamento com a imprensa e oferecendo pautas que podem ser de interesse do público.

Assessor Especial Nivel I Acompanhar e articular junto a Secretários e Funcionários matérias de interesse da secretaria; emitir pareceres e elaborar minutas em assuntos que envolvam matéria cujo exame lhe seja determinado; assessorar 
tecnicamente o Secretário da pasta, no exercício de suas funções e desenvolver outras atividades correlatas.

Assessor Especial Nivel II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 
previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nivel III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 
organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

CARGO ATRIBUIÇÃO

Procurador-Geral do Município

Desempenhar as funções de consultoria e assessoramento jurídico e técnico-legislativo do Poder Executivo; representar o Município, privativamente, judicial e extrajudicialmente; realizar a inscrição e a cobrança judicial e 
extrajudicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, atuando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município; fazer o processamento dos feitos relativos ao patrimônio municipal imóvel; 
regularizar os atos administrativos, visando evitar que os mesmos sejam contestados, além de executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação, bem como as atribuições que lhe forem conferidas 
por Lei e regulamentos municipais.

Procurador-Geral Adjunto Para o cargo de Procurador-Geral Adjunto, permecem as atribuições constantes pela Lei Municipal 1276/2013.

Supervisor da Procuradoria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Procurador-Geral do Município e, na sua ausência, do Procurador-Geral Adjunto do Município, os trabalhos realizados na Procuradoria-Geral do Município,  para 
manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Assessor Juridico

Representar processualmente a Prefeitura Municipal e seus órgãos; buscar a manutenção da legalidade dos atos de todos os setores da administração municipal;  emitir pareceres com de razões de veto a projetos de lei, a 
administração, manutenção e atualização da documentação legal da Administração Municipal e, também, prestar as informações solicitadas pelo Ministério Público a qualquer órgão da administração direta em 
investigações ou Inquéritos Civis, sem prejuízo do encaminhamento direto pelo próprio órgão através de seu responsável, e realizar as manifestações jurídicas junto aos Tribunais de Contas sobre os atos administrativos 
praticados pela Administração Pública Direta.

Assessor Especial Nivel I Acompanhar e articular junto a Secretários e Funcionários matérias de interesse da Procuradoria; emitir pareceres e elaborar minutas em assuntos que envolvam matéria cujo exame lhe seja determinado; assessorar 
tecnicamente o Procurador-Geral do Município e o Procurador-Geral Adjunto, no exercício de suas funções e desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo  Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da secretaria de sua competência, gerenciando informações, ordenando despesas, auxiliando na execução das tarefas administrativas e em reuniões, coordenando e 
controlando equipes e atividades. 

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor de Secretaria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE GERENCIAMENTO DISTRITAL

ANEXO I - LISTA DE CARGOS DE NATUREZA COMISSIONADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS COM SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  CHEFIA DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  PROCURADORIA JURÍDICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Página 1 de 13 - Emitido em 10/08/2022
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Diretor de Controle Interno
Promover e coordenar as atividades de auditoria interna; efetuar a supervisão e controle programático nos processos licitatórios e contratuais no âmbito do Poder Executivo; exercer funções especificas de fiscalização 
quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; prestar assessoramento direto ao Secretário da pasta em assuntos relativos ao funcionamento do 
Poder Executivo.

Diretora do Deptº Administrativo e Pessoal
Gerenciar o Departamento de Pessoal; controlar toda rotina de processos de admissão e demissão; elaborar contrato de trabalho, cartão de ponto, folha de pagamento, encargos, férias e 13º salário; preparar 
documentações para certidões negativas, apuração dos impostos devidos, compensação de tributos e levantamento de informações para recuperação de impostos; negociar acordos com sindicatos para desenvolvimento 
de ações que levam à redução e prevenção de passivos trabalhistas.

Diretor do Deptº de Identificação, Emissão de CTPS e 

Cadastro Rural

Cadastro de Imóveis Rurais; Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais; Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais; Cadastro de Terras Públicas e Executar outras atividades correlatas.

Assessor Técnico de Licitações e Contratos Acompanhar processos licitatórios; buscar e analisar editais; cadastrar e renovar as empresas em órgãos públicos e privados e controlar homologações, a fim de viabilizar a participação em pregões eletrônicos e 
presenciais, organizando toda a documentação necessária.

Chefe da Div. de Recru. e Treinamento de Pessoal Chefiar as atividades previstas na Divisão; assessorar o Diretor de Departamento de Pessoal na execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção de servidores, como também, fomentar seminários, cursos de 
treinamento e aperfeiçoamento profissional para servidores municipais sempre sobre orientação da Secretaria de Administração.

Chefe da Divisão de Cadastro Rural junto ao Incra

Chefe da Junta Militar
Compete cooperar na execução da mobilização de pessoal, de acordo com as normas baixadas pelos PRM; auxiliar o alistamento militar dos brasileiros, que por algum motivo não conseguiram realizar o alistamento on-
line, procedendo de acordo com a legislação vigente; divulgar ao cidadão alistado sobre as providências a serem tomadas quando de sua mudança de domicílio; providenciar a atualização dos dados cadastrais do cidadão, 
relativos à mudança de domicílio, no Portal do SERMILMOB; alistar e orientar os brasileiros que não possuam registro civil ou inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) a comparecerem a um cartório de registro civil ou 
à receita federal; realizar as consultas de cidadão no Portal do SERMILMOB, sempre que julgar necessário; providenciar a retificação dos dados cadastrais dos alistados, reservistas, dispensados e isentos do serviço militar 
no Portal do SERMILMOB, observando as orientações contidas nestas Normas; verificar a identificação do alistado e, após consulta ao SERMILMOB, realizar o processo de regularização de sua situação militar; durante os 
atendimentos presenciais, restituir aos seus detentores os documentos apresentados para fins de alistamento militar após a inserção/consulta dos dados necessários; providenciar a averbação dos dados dos Exercícios de 
Apresentação da Reserva (ExAR) no SERMILMOB; fornecer os documentos militares requeridos, após o pagamento da taxa e da multa correspondente ou da comprovação de isenção dela(s), por meio de Ficha Sócio 

adiamento de incorporação; registrar, as anotações referentes à situação militar do alistado, atualizando o SERMILMOB no que lhe couber; orientar o cidadão quanto ao pagamento de taxas e multas militares, quando for o 
caso; afixar, em local visível, os direitos e deveres do cidadão alistado com relação ao serviço militar inicial obrigatório; participar ao PRM as infrações à Lei do Serviço Militar (LSM) e ao seu regulamento; organizar e: a) 
realizar as cerimônias para entrega de CDI; e b) executar os trabalhos de relações públicas e publicidade do Serviço Militar no município; recolher, quando for o caso, ao PRM os certificados militares inutilizados; afixar, 
em local visível, o valor das taxas e multas, os documentos necessários para alistamento e aviso de que os documentos não retirados em 90 dias serão eliminados; receber dos cartórios existentes na jurisdição de sua área 
as relações de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária de 18 a 45 anos e atualizar os dados no SERMILMOB; encaminhar, mensalmente, ao PRM de vinculação o Mapa de Arrecadação de Taxa e Multas (Anexo M) e o 
Mapa de Situação Estatística (Anexo N) até que estejam disponibilizados no SERMILMOB; e assinar o Termo de Manutenção de Sigilo do SERMILMOB e encaminhá-lo ao PRM de vinculação. 

Coordenador dos Correios em Nazaré Em conjunto com a Empresa de Correios e Telégrafos - CORREIOS - auxiliar a empresa para que a realização dos trabalhos de sua competência abranja todo o Distrito de Nazaré, permitindo que a população residente no 
Distrito tenha acesso a todos os importantes e essenciais serviços.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 

previstos, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 

organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível IV Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 

serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Comandante da Guarda Municipal Para o cargo de Comandante da Guarda Municipal permecem as atribuições constantes no art. 15 da Lei Municipal 1365/2017.
Sub-Comandante da Guarda Municipal Para o cargo de Sub-Comandante da Guarda Municipal permecem as atribuições constantes no art. 16 da Lei Municipal 1365/2017.

Assessor Jurídico da Guarda Municipal Compete acompanhar o planejamento e execuções das operações previstas no art. 1º da Lei Municipal 1188/2011, prevenindo excessos que possam resultar em ações judiciais contra o Município, além de zelar pelo 
cumprimento do Regimento Interno e o Regulamento Disciplinar, processando as queixas, apuração de transgressões disciplinares e punição do efetivo, como dispõe o parágrafo único do art. 26 da Lei 1188/2011.

Supervisor de Operações da Guarda Municipal Compete atuar como fiscalizador das atividades gerais realizadas pela guarda municipal e como elo de ligação e comunicação entre o comando e os guardas municipais, bem como coordenar as atividades dos demais 
guardas municipais em cumprimento as ordens dos superiores hierárquicos, conforme dispõe o art. 9º da Lei 1188/2011. 

CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo

Compete desenvolver o planejamento operacional e a execução da política financeira, tributária e econômica do Município; assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros; desenvolver estudos e coordenar o 
planejamento e a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as 
disposições legais, respeitando os princípios e limites estabelecidos por lei. Realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária; definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, 
tributárias e financeiras do município, atendendo a legislação em vigor e otimizando os recursos públicos; acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabilização 
e a liquidação da despesa pública; implementar campanhas visando à arrecadação; fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à sua área de competência; fiscalizar e autuar as 
infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à sua área de competência; orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao orçamento, bem como, 
sobre as necessidades de correção de eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas; efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado pelas 
unidades administrativas, de acordo com as disposições legais; gerir a legislação tributária e financeira do Município; manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do Município; controlar e acompanhar a execução de 
convênios; desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; efetuar o planejamento 
das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria.

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor da Secretaria
Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE FINANÇAS
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Assessor Contabil

Assessorar as atividades previstas no Departamento de Finanças, além de executar o registro e controles contábeis da administração financeira e patrimonial e o registro da execução orçamentária; programar o 
desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas; elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar as informações estabelecidas na Lei e demais legislações vigentes; 
supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município; fazer o registro das dotações orçamentárias e acompanhamento dos saldos em cada conta, unidade, dentro do orçamento 
vigente; orientar a suplementação necessária ao orçamento vigente; exercer o controle dos saldos da Tesouraria e contas bancárias; empenhar as despesas para respectivos pagamentos; sugerir a formulação de normas 
complementares de administração financeiras a serem dotadas e
desempenhar outras atividades correlatas.

Tesoureiro

Compete dirigir as atividades previstas no Departamento, além de dirigir as atividades realizadas pelos setores de sua competência trabalhando em harmonia com os Secretários das respectivas pastas.

Diretor do Departº de Tributos e Contabilidade Compete dirigir as atividades previstas no Departamento, além de dirigir a arrecadação dos tributos e taxas devidas ao Município; aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação 
tributária, de forma simultânea e adequada; executar outras atividades correlatas.

Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário Compete chefiar as atividades previstas na Divisão, fiscalizando o cumprimento do Código de Posturas do Município; controlar as atividades de cadastro técnico imobiliário, através das informações das demais unidades da 
Secretaria que geram alterações nos dados dos imóveis, de acordo com o Manual do Cadastro; manter atualizadas e disponibilizar as informações a respeito dos imóveis urbanos e rurais; expedir certidões de demolição; 
executar vistorias fiscais e levantamentos cadastrais dos imóveis para atualização do sistema; expedir certidões pertinentes aos assuntos da Divisão; controlar a freqüência dos servidores da Divisão; cumprir e fazer 
cumprir as normas e diretrizes emanadas de órgãos superiores; estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua responsabilidade; planejar e coordenar reuniões na área de sua competência; 
coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades; desempenhar outras atividades correlatas.

Chefe da Seção de Avaliação de Imóveis Compete chefiar as atividades previstas na Seção, desempenhando as atividades técnicas para fins de desapropriação relativos à avaliação de imóveis e benfeitorias no âmbito do município; avaliar os imóveis rurais e 
urbanos visando o planejamento e lançamento de tributos; elaborar laudos técnicos de avaliação para fim de indenizações, permutas, hipotecas de lotes, como garantia de execução de infraestrutura dos loteamentos, e 
outros de interesse do Município; elaborar levantamentos, estudos e pesquisas do mercado imobiliário para o embasamento das avaliações; expedir certidões pertinentes aos assuntos da Divisão; controlar a freqüência 
dos servidores da Divisão; cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas de órgãos superiores; estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua responsabilidade; planejar e 
coordenar reuniões na área de sua competência; executar outras atividades correlatas.

Chefe da Seção de Controle e Despesas
Compete chefiar as atividades previstas na Seção, assessorando  o Secretário nos controles Contábil, Financeiro e Patrimônio da Edilidade; assegurar as normas legais e os procedimentos internos de todas as áreas da 
Administração Pública Municipal; acompanhar e fazer aplicar as alterações e novas legislações pertinentes à Administração Pública; sugerir novos procedimentos, modelos de formulários e controles que possam tornar a 
Administração mais eficiente, eficaz e transparente; informar ao Secretário de todas as irregularidades relacionadas ao descumprimento de normas legais e quaisquer fraudes ou uso de má fé nos procedimentos da área 
verificada; executar outras atividades correlatas.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 

previstos, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 

organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível IV
Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.
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CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo

Compete entre outras, as atribuições de planejar e gerenciar a execução de obras e serviços de infra-estrutura urbana, compreendendo as vias e logradouros públicos urbanos, praças e  cemitérios municipais, as estradas 
municipais, os serviços constantes de programas voltados ao atendimento às propriedades rurais e urbanas, o saneamento básico, tanto urbano quanto rural, acompanhar e fiscalizar a execução de obras públicas, 
superintender a manutenção e a utilização da frota de máquinas e veículos do Governo Municipal, além de outras competências e atribuições inerentes à infraestrutura  existente, atuar de forma integrada com os demais 
órgãos do Governo Municipal, além de coordenar as atribuições das Diretorias à ela subordinadas.

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor da Secretaria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Diretor do Departº de Admin de Obras e Serviços Compete executar a aplicação e fiscalização das normas relativas a manutenção dos serviços urbanos, fiscalização de serviços de utilidade pública: concedidos, permitidos ou autorizados; implantação, conservação e 
melhoria em praças, cemitérios, parques , jardins e outros serviços correlatos. 

Chefe da Div de Manut  de Coleta e Distrib do Lixo Compete chefiar as atividades previstas na Divisão, desempenhando as seguintes atribuições: controlar a coleta de lixo residencial e comercial; remoção de entulhos diversos; varrição de via públicas; roçagem manual; 
capina manual; rastelagem; pintura de meio-fio; catação de papel; auxiílio no recolhimento de animais como cavalo, vaca, cachorro, gato, etc; executar outras atividades correlatas.

Chefe da Divisão de Manutenção e Administração de 

Feiras, Mercados e Matadouros

Compete chefiar as atividades previstas na Divisão, desempenhando as seguintes atribuições: administrar o Mercado Público Municipal e Matadouro Municipal; arrecadar a renda proveniente dos boxes que estão sujeitos a 
pagamento, prestando conta à Seção de Cobrança da Tesouraria; fiscalizar a execução da limpeza e conservação do Mercado Público e do Matadouro; controlar o cumprimento de determinações da Prefeitura junto aos  
usuários de bancos e boxes e informando ao Secretário Executivo a possível descumprimento dessas determinações; exercer outras atividades correlatas.

Chefe da Div de Manut de Obras de Vias Rurais Compete chefiar as atividades previstas na Secretaria de Finanças, desempenhando as seguintes atribuições: executar, coordenar e fiscalizar obras de recuperação, manutenção e adequação das estradas rurais, 
pavimentação poliédricas ou de pedras irregulares, bem como a manutenção de pontes e bueiros; exercer outras atividades correlatas.

Assessor de Administração de Matadouro Compete assessorar as atividades previstas na Administração, desempenhando as seguintes atribuições: assessorar o Chefe da Divisão na manutenção e conservação em geral do Matadouro; fiscalizar a efetivação da 
eliminação de resíduos de animais mortos e outras medidas que garantam a higienização do local e o seu funcionamento; controlar a entrada e saída de animais vivos ou já abatidos; garantir o abastecimento de água seja 
feito de maneira que a falta desta não atrapalhe o bom funcionamento do recinto; exercer outras tarefas correlatas.

Dir. do Deptº de Agric., Rec. Híd. e Meio Ambiente
Compete chefiar e coordenar as atividades realizadas nas áreas de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente; elaborar relatórios sobre as atividades realizadas nas áreas de sua competência; elaborar políticas 
públicas nas áreas de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente para execução por parte da administração pública municipal; coordenar e gerir o quadro de pessoal da secretaria de forma subordinada ao Secretário 
Executivo e o Secretário Adjunto; desenvolver atividades e ações de preservação do meio ambiente; desenvolver atividades e ações para melhor qualidade e manutenção dos recursos hídricos do município; fiscalizar o uso 
e manejo dos recursos hídricos do município; desenvolver ações que visem o desenvolvimento da área rural do município; executar outras atividades correlatas.

Diretor do Departamento de Transportes Compete dirigir as atividades previstas no Departamento, desempenhando as seguintes atribuições: fazer o controle da frota de veículos e máquinas do Município; possibilitar através das máquinas de sua 
responsabilidade, o suporte a obras e serviços públicos no caso de obras que envolvam máquinas ou nos serviços emergenciais que por ventura ocorra; exercer outras atividades correlatas.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 

organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível IV
Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo  Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da secretaria de sua competência, gerenciando informações, ordenando despesas, auxiliando na execução das tarefas administrativas e em reuniões, coordenando e 
controlando equipes e atividades. 

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisora da Secretaria
Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Secretário Adjunto da Agricultura Familiar Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Diretor do Departamento de Agricultura
Compete prestar assistência técnica e agropecuária, abrangendo a difusão de conhecimentos tecnológicos na zona rural, atuar nas áreas de produção, zelar pela defesa do meio ambiente, prestar assistência geral ao 
produtor e criador rural, bem como desenvolver políticas voltadas ao desenvolvimento do setor de produtos, visando a promoção e divulgação das potencialidades do município, com vistas a atração de investimentos e o 
aproveitamento das vocações e aptidões agrícolas e pecuárias, segundo as normas e leis que disciplinam estas atividades no Estado e no país.

Chefe de Manutenção de Serviços Rurais Compete chefiar e coordenar todos os trabalhos de manutenção dos serviços da admiistração pública na área rural do município, primando pela qualidade na prestação destes serviços e buscando o desenvolvimento e a 
melhoria da qualidade de vida na zona rural.

   Coord. de Programas de Des. Rural Sustentável

Compete elaborar programas, projetos e atividades relacionadas com o fomento a agropecuária, primando pela proteção do meio ambiente, bem como adotar e promover a adoção aos princípios do desenvolvimento 
sustentável do Município; gerir e coordenar programas de Desenvolvimento Rural ao qual o município esteja integrado, buscando a efetivação e eficácia das ações destes programas para a geração de bons resultados para 
o desenvolvimento rural do município. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
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Assessor de Agricultura e Pecuária

Compete assessorar as atividades previstas na Secretaria de Agricultura, desempenhando as seguintes atribuições: atender sempre que possível a pedidos de informação sobre a tramitação de processo e de outros 
documentos; pesquisar e providenciar material e equipamentos para exercício dos trabalhos da secretaria; acompanhar e supervisionar material e equipamentos da secretaria; representar o Secretário de Agricultura e 
Secretário Adjunto quando necessário; manter intercâmbio com toda a equipe administrativa; analisar sistematicamente as estatísticas e dados da agricultura do Município; dirigir orientar, coordenar e supervisionar as 
atividades técnicas-administrativas da Secretaria;  decidir e opinar sobre assuntos e/ou decisões de sua competência; assessorar o Secretário e a Secretária-Adjunta de Agricultura e Desenvolvimento Rural para que o 
funcionamento da Secretaria seja equilibrado; promover a adequada distribuição dos trabalhos da equipe que compõem a Secretaria; elaborar relatório quando necessário para arquivo da Secretaria; articular com todas as 
instituições, secretarias afins e sociedade civil, na solução de resolver problemas; realizar estudos e levantamentos relacionados com assuntos administrativos da Secretaria; organizar e estudar assuntos da legislação; 
colaborar na solução de problemas técnicos administrativos legais que lhe forem submetidos; acompanhar e revisar a folha de pagamento mensalmente, alterando o que for necessário ao funcionamento da Secretaria; 
efetuar levantamento do número de servidores lotados na Secretaria; acompanhar e providenciar as substituições necessárias para que não haja interrupções no trabalho diário; exercer outras atividades correlatas à 
Secretaria.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 
previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 
organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.
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CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretária Executiva

Compete a responsabilidade das ações da área educacional para efetivação do Plano de Governo, tais como: fomentar a política municipal de educação; acompanhar a execução do Ensino fundamental e da Educação 
infantil no âmbito do município; executar a Educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial, em articulação com os governos federal e estadual; desenvolver o planejamento, execução, supervisão, 
inspeção, orientação, assistência social escolar e psicológica e controle da ação do governo do Município relativa aos níveis de educação exigidos na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
acompanhar a instalação, manutenção, administração, controle e fiscalização do funcionamento das unidades que compõem a Rede  Municipal de Ensino; buscar sempre de forma continuada a melhoria da qualidade do 
ensino; desenvolver, acompanhar e fiscalizar os recursos transferidos ao Município de Pocinhos para aplicação em programas de educação; dos programas suplementares de alimentação escolar; fornecer apoio e 
assistência ao estudante economicamente desfavorecido; implementar medidas de valorização do magistério público do Município; promover articulação com a Secretaria da Saúde visando a execução dos programas de 
assistência técnica e de saúde para a população escolar da Rede  Municipal de Ensino; desenvolver a promoção de campanhas destinadas a incentivar a freqüência e à permanência no aluno na escola; elaboração e 
desenvolvimento de programas de educação física, desportiva e sanitária junto à clientela escolar e comunidade; promover censos e levantamentos da população em idade escolar, procedendo a sua chamada à escola; 
fomentar o combate sistemático à evasão escolar, à repetência e a todas as causas de baixo rendimento do alunado, utilizando as medidas disponíveis de aperfeiçoamento do ensino e de assistência integral ao aluno; fazer 
cumprir o Plano de assistência administrativa e didático-pedagógica aos professores, técnicos, profissionais de apoio pedagógico e ao pessoal de apoio administrativo, mediante a realização de cursos de treinamento, 
atualização, aperfeiçoamento, especialização; exercer outras atividades correlatas.

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor da Secretaria
Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Supervisor de Vigilancia Patrimonial Compete acompanhar os trabalhos realizados pelos vigilantes responsáveis pela segurança dos prédios da educação pública do município, com a principal finalidade de prezar pela proteção do patrimônio pertecente a 
educação.

Chefe da Divisão de Administração de Creches

Compete coordenar as atividades previstas na Divisão, desempenhando as seguintes atribuições: participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da unidade; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo a proposta pedagógica da unidade; zelar pelo desenvolvimento integral das crianças, nos aspectos físico, psicológico e social; organizar e promover formas adequadas para  a promoção das atividades  de 

comunidade; participar integralmente  dos períodos dedicados  ao planejamento, à avaliação  e  ao desenvolvimento profissional, programados pela unidade escolar e pela Secretaria de Educação; executar outras tarefas 
correlatas.

Coord.  de Eventos, Cultura e Recreação
Compete coordenar as atividades previstas na Divisão, desempenhando as seguintes atribuições: promover e fomentar atividades e ações de animação urbana, de caráter cultural, recreativo e desportivo; proceder à 
publicação de boletins destinados à divulgação das realizações da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Cultura e Desporto; assegurar a boa manutenção das instalações destinadas a atividades 
recreativas e culturais; exercer atividades correlatas.

Coord. da Divisão de Educação Física e Desportos
Compete coordenar as atividades previstas na Divisão, desempenhando as seguintes atribuições: prestar assistência ao processo de desenvolvimento e manutenção dos programas voltados as práticas esportivas junto a 
Secretaria de Educação; organizar eventos internos e externos relativos a atividade correlata a sua responsabilidade; elaborar relatórios, visando a correta comunicação entre a Coordenação e a Secretaria para fins de 
registro de informações; executar outras atividades correlatas.

Coordenador Pedagógico

Compete acompanhar o processo de ensino-aprendizagem das unidades de ensino do Município; orientar o trabalho coletivo e fazer a conexão entre todos os indivíduos envolvidos no meio educacional; reunir ideias e 
alavancar recursos; sugerir modos de renovar e inovar práticas escolares; dar auxílio direto aos professores nas práticas escolares e no estreitamento da relação entre família e escola; manter a harmonia entre a 
comunidade escolar, como alunos, professores, direção escolar e pais; garantir a formação continuada do corpo docente do Município; verifica a conexão entre teoria e prática, avaliar a conexão entre o currículo e a prática 
diária dos professores na sala de aula; executar outras atividades correlatas

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 

previstos, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível III

Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 
organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Técnico

Compete assessorar as atividades previstas na Secretaria de Educação, desempenhando as seguintes atribuições: atender sempre que possível a pedidos de informação sobre a tramitação de processo e de outros 
documentos; pesquisar e providenciar material e equipamentos para rede de ensino; acompanhar e supervisionar material e equipamentos para rede de ensino; representar o Secretário de Educação e Secretário Adjunto 
quando necessário; manter intercâmbio com toda a equipe administrativa pedagógica e Conselhos Municipais; analisar sistematicamente as estatísticas do ensino-aprendizagem do Município; dirigir orientar, coordenar e 
supervisionar as atividades técnicas-administrativas da SME; organizar a documentação necessária para que todos os Conselhos possam realizar suas reuniões mensais e/ou bimestrais; decidir e opinar sobre assuntos 
e/ou decisões de sua competência; assessorar o Secretário e a Secretária-Adjunta de Educação para que o funcionamento da Secretaria de Educação seja equilibrado; promover a adequada distribuição dos trabalhos da 
equipe que compõem a SME; elaborar relatório quando necessário para arquivo da SME; articular com todas as instituições, secretarias afins e sociedade civil, na solução de resolver problemas; realizar estudos e 
levantamentos relacionados com assuntos administrativos e pedagógicos da SME; organizar e estudar assuntos da legislação educacional; colaborar na solução de problemas técnicos administrativos legais que lhe forem 
submetidos; acompanhar e revisar a folha de pagamento mensalmente, alterando o que for necessário ao funcionamento da SME e Escolas Municipais; efetuar levantamento do número de servidores lotados na SME; 
acompanhar e providenciar as substituições necessárias para que não haja interrupções no trabalho escolar diário; exercer outras atividades correlatas à Secretaria.

Diretor Administrativo do Colégio Padre Galvão Dirigir todas as atividades com a finalidade de primar pelo bom funcionamento e manutenção do Colégio Municipal Padre Galvão, buscando um ensino de qualidade e a preservação da estrutura da unidade de ensino.

Diretor Adjunto de Ensino do Colégio Padre Galvão Auxiliar a direção na realização de todas as atividades com a finalidade de primar pelo bom funcionamento e manutenção do Colégio Municipal Padre Galvão, buscando um ensino de qualidade e a preservação da estrutura 
da unidade de ensino.

Diretor Escolar Compete dirigir o estabelecimento de ensino, participando da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, sugerindo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa 
proposta à realidade local; administrar os recursos materiais e financeiros do estabelecimento de ensino, segundo pricípios e normas da gestão democrática, definidos na regulamentação do Sistema Municipal de Enisno; 
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos; coordenar e acompanhar o trabalho dos diversos profissionais que atuam no estabelecimento de ensino; zelar pela conservação e melhoria das 
instalações físicas e dos equipamentos do estabelecimento de ensino; desenvolver ações de articulação com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; coordenar asações de articulação de escola com as 
famílias e a comunidade.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Diretor Escolar - DE II

Compete dirigir o estabelecimento de ensino, de nível e quantidade de alunos especificada pela Lei Municipal nº 849/2004, participando da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino, sugerindo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; administrar os recursos materiais e financeiros do estabelecimento de ensino, segundo pricípios e normas da gestão 
democrática, definidos na regulamentação do Sistema Municipal de Enisno; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos; coordenar e acompanhar o trabalho dos diversos profissionais que atuam 
no estabelecimento de ensino; zelar pela conservação e melhoria das instalações físicas e dos equipamentos do estabelecimento de ensino; desenvolver ações de articulação com a Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto; coordenar asações de articulação de escola com as famílias e a comunidade.

Diretor Escolar - DE I Compete dirigir o estabelecimento de ensino, de nível e quantidade de alunos especificada pela Lei Municipal nº 849/2004, participando da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino, sugerindo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; administrar os recursos materiais e financeiros do estabelecimento de ensino, segundo pricípios e normas da gestão 
democrática, definidos na regulamentação do Sistema Municipal de Enisno; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos; coordenar e acompanhar o trabalho dos diversos profissionais que atuam 
no estabelecimento de ensino; zelar pela conservação e melhoria das instalações físicas e dos equipamentos do estabelecimento de ensino; desenvolver ações de articulação com a Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto; coordenar asações de articulação de escola com as famílias e a comunidade.

Diretor Escolar Adjunto Auxiliar a direção escolar no gerenciamento do estabelecimento de ensino, participando da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, sugerindo as alterações necessárias ao 
melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; administrar os recursos materiais e financeiros do estabelecimento de ensino, segundo pricípios e normas da gestão democrática, definidos na regulamentação do 
Sistema Municipal de Enisno; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos; coordenar e acompanhar o trabalho dos diversos profissionais que atuam no estabelecimento de ensino; zelar pela 
conservação e melhoria das instalações físicas e dos equipamentos do estabelecimento de ensino; desenvolver ações de articulação com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; coordenar asações de 
articulação de escola com as famílias e a comunidade.

Diretor Escolar Adjunto - DEA I
Auxiliar a direção escolar no gerenciamento do estabelecimento de ensino, de nível e quantidade de alunos especificada pela Lei Municipal nº 849/2004, participando da elaboração, execução e avaliação da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino, sugerindo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; administrar os recursos materiais e financeiros do estabelecimento de ensino, 
segundo pricípios e normas da gestão democrática, definidos na regulamentação do Sistema Municipal de Enisno; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos; coordenar e acompanhar o trabalho 
dos diversos profissionais que atuam no estabelecimento de ensino; zelar pela conservação e melhoria das instalações físicas e dos equipamentos do estabelecimento de ensino; desenvolver ações de articulação com a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; coordenar asações de articulação de escola com as famílias e a comunidade.

CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo

Compete a responsabilidade das ações da área de Cultura e Desporto para efetivação do Plano de Governo, tais como: desenvolver a execução da política municipal direcionada à Cultura e ao Desporto; promover a 
administração dos recursos transferidos ao Município para aplicação em programas de cultura; oferecer sempre de maneira continuada a organização, manutenção e supervisão de bibliotecas, salas de leitura, centros 
culturais, museus, teatros e outras instituições que a Prefeitura do Município tenha ou possa vir a ter; fiscalizar a administração dos espaços municipais destinados ao estimulo e cultivo das artes e outras práticas culturais, 
para que esses lugares possam sempre oferecer aos seus usuários segurança e comodidade, para à difusão e à promoção cultural; desenvolver políticas públicas que possam fiscalizar a proteção do patrimônio artístico, 
arqueológico, histórico e cultural do Município; elaborar o cronograma anual para a promoção de atividades culturais, artísticas e folclóricas, respeitando-se a liberdade de criação; coordenar e orientar a organização das 
atividades relativas às apresentações de bandas de música e fanfarras; executar de forma direta com a Prefeitura municipal a administração dos estádios, módulos, quadras, ginásios, repetidoras de TV e demais 
equipamentos do patrimônio do Município destinado à cultura e à prática de esportes; promover a elaboração e desenvolvimento de programas de educação física, desportiva e sanitária junto à clientela escolar e 
comunidade; realizar intercâmbio com organismos públicos e privados, voltados à promoção do esporte; estimular às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades esportivas; executar o planejamento, 
coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo aos esportes.

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor da Secretaria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Coordenador de Cultura e Desportos

Compete coordenar as atividades previstas na Secretaria de Cultura, desempenhando as seguintes atribuições: colaborar para devida execução da política cultural do município, cabendo-lhe o planejamento, 
implementação e coordenação do Plano Municipal de Cultura; viabilizar mecanismos que fomentem atividades culturais, dentre outras competências no âmbito da cultura; desenvolver integração entre setores públicos e 
privados na promoção e gestão municipal do desporto e lazer; desenvolver as diversas modalidades esportivas, coordenar as atividades de lazer para todas as faixas etárias no âmbito municipal; executar outras atividades 
correlatas.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 
previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 
organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível IV
Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Coordenador Geral - Complexo "O Galdinão"
Compete coordenar as atividades previstas no Complexo, desempenhando as seguintes atribuições: definir as estratégias de funcionamento do Complexo; preparar o planejamento anual de atividades para o Estádio; 
divulgar as ações e os projetos junto à sociedade e às instituições públicas e privadas; acompanhar o desenvolvimento das ações contidas no planejamento anual; organizar e coordenar eventos; encaminhar a 
programação de eventos aos Diretores  Financeiro e administrativo; realizar outras atividades correlatas.

Diretor Administrativo - Complexo "O Galdinão" Compete dirigir as atividades previstas na Administração, desempenhando as seguintes atribuições: implantação e gestão de rotinas administrativas; viabilizar ações de manutenção e infraestrutura para o bom 
funcionamento do local; dirigir, supervisionar e controlar as atividades do Complexo; encaminhar, ao Secretário a que está subordinado relatórios referentes as atividades desenvolvidas  no Complexo; exercer outras 
atividades correlatas.

Diretor Financeiro - Complexo "O Galdinão" Compete dirigir as atividades previstas no Setor Financeiro, desempenhando as seguintes atribuições: realizar o controle e prestação de contas das receitas oriundas de eventos e merchandises do Complexo; efetivar o 
controle das despesas em geral relativas à manutenção do Complexo; executar outras atividades correlatas.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTOS
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Cargo ATRIBUIÇÃO

Secretário Executiva

Compete toda responsabilidade pelas ações na área de assistência social para efetivação do Plano de Governo, tais como: formular, coordenar e avaliar a política municipal de assistência Social, visando conjugar esforços 
dos setores governamental e privado, no processo de desenvolvimento social do município; realizar e consolidar pesquisas e sua difusão, visando a promoção do conhecimento no campo da assistência social; promover a 
conscientização da população, com vistas ao fortalecimento das organizações comunitárias, como direito legítimo do exercício da cidadania; Fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos 
financeiros da União, do Estado e do Município; executar as atividades relativas à prestação de serviços sociais e ao desenvolvimento da qualidade de vida da população, através de ações de desenvolvimento comunitário. 
monitorar e avaliar programas municipais decorrentes de convênios com órgãos públicos e privados que implementa políticas voltadas para a assistência e ao bem estar social da população; prestar apoio aos Conselhos 
Municipais, no campo da assistência Social, em suas atividades específicas; assistir as associações de bairros e outras formas de organização que tenham como objetivo a melhoria das condições de vida dos habitantes; 
prestar apoio à mulher, ao portador de deficiência e ao idoso; promover o atendimento às necessidades da criança e do adolescente; promover as ações para o estabelecimento da política habitacional local, que privilegie a 
melhoria das condições de moradia da população beneficiária da assistência social; incentivar iniciativas de associativismo e/ou cooperativismo para aquisição de moradias e/ou como fomento a ações de geração de 
emprego e renda; identificar a necessidade de ações de urbanização e regularização de áreas ocupadas ou em vias pela população de baixa renda; estabelecer ações visando o reassentamento da população desalojada, 
devido a desapropriação da área habitacional, decorrente de obra pública ou desocupação de área de risco; promover o exame da situação socioeconômica dos beneficiários, bem como selecionar pessoas consideradas 
aptas a integrar o programa habitacional; manter Banco de dados atualizado da demanda usuária dos serviços de assistência social; promover a auto-sustentação das entidades e organizações sociais e o desenvolvimento 
de programas comunitários; promover as atividades de levantamento e cadastramento atualizando a força de trabalho no município; valorizar a ação comunitária de modo a buscar alternativas de emprego e aumento de 
renda do trabalhador; manter plantão social para atendimento de emergência; receber e orientar a população migrante de baixa renda, dando-lhe o apoio necessário; viabilizar o desenvolvimento e o treinamento de 
recursos humanos da área da assistência social, relacionados aos setores governamentais e privados; desempenhar outras atividades correlatas.

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor da Secretaria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Coordenador do Bolsa Familia
Compete designar área responsável pelas ações de gestão e execução do Programa Bolsa Família e pela articulação intersetorial das áreas de saúde, educação e assistência social, entre outras. Disponibilizar serviços e 
estruturas institucionais da área da assistência social, da educação e de saúde; viabilizar a gestão do Programa e do Cadastro Único; Ser o principal interlocutor do Município com o Ministério da Cidadania para tratar do 
tema; Buscar meios para manter o pleno funcionamento do Programa no Município.

Coordenador do CREAS

Compete coordenar: Questões administrativas e recursos humanos da unidade; A relação entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu território e com outras unidades e serviços socioassistenciais da área de 
abrangência;
Os processos, estratégias, metodologias e ferramentas de trabalho junto à equipe do centro; os fluxos de entrada, acolhida e desligamento e articulação com políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos; A execução 
da ações de serviços, programas e benefícios; a alimentação e envio de registros e dados e encaminhamentos à rede;
O coordenador do CREAS também é responsável por definir, junto à equipe, as abordagens teórico-metodológicas utilizadas na prestação dos serviços à comunidade; identificar necessidades de ampliação da equipe, e 
participar de reuniões e planejamentos promovidos pelo município.

Coordenador do CRAS
Compete implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar 
sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à 
equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com as famílias, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados.

Diretor do Departº de Apoio Comunitário

Compete dirigir as atividades previstas no Departamento, desempenhando as seguintes atribuições: programar, dirigir e supervisionar a execução dos programas, fixando os objetivos de ação dentro das disponibilidades 
de recursos, das características do meio social e das orientações da Secretaria; programar e supervisionar a elaboração e, a execução e a avaliação de projetos de assistência Social; orientar estudos e pesquisas para a 
identificação de indicadores sociais relacionados com a competência da Secretaria; prestar assessoria a entidades de assistência social e grupos populares, buscando subsidiar iniciativas que garantam meios, capacidade 
produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua organização social; promover a participação da comunidade nas 
atividades de apoio a projetos de infraestrutura urbana baseados no princípio da ajuda mútua; viabilizar banco de dados com os cadastros de entidades e organizações sociais, clubes de serviços, entre outros, visando á 
articulação e a ação integrada; viabilizar canal de divulgação permanente das ações desenvolvidas pela secretaria, buscando a transparência nas ações e investimento de recursos e a participação da comunidade; propor 
situações em que o Governo Municipal seja solicitado a conceder auxílio e incentivos a organismos atuantes em projetos de assistência social, ouvida também manifestação do Conselho Municipal de Assistência Social; 
reunir-se com o Secretário Municipal de Assistência Social para discussão e tomada de decisões nos assuntos afins a sua diretoria. executar outras atividades correlatas.

Chefe da Divisão de Assistência Nutricional Compete chefiar as atividades previstas na Divisão, desempenhando as seguintes atribuições: planeja cardápios de acordo com as necessidades da população atendida; planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
seleção, compra e armazenamento de alimentos; coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições; planejar , implantar, coordenar e supervisionar as atividade pré-preparo, preparo, 
distribuição e transporte das refeições; avaliar tecnicamente preparações culinárias; desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de 
higienização de ambientes, veículos de transportes de alimentos, equipamentos e utensílios; estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação vigente; realizar 
outras atividades correlatas.

Chefe da Seção de Serviços Assistenciais

Compete chefiar as atividades previstas na Seção, desempenhando as seguintes atribuições: auxiliar na promoção de políticas de assistência social o Município, de acordo com as necessidades básicas da municipalidade 
em consonância com as diretrizes de governo; gerenciar convênios com instituições publicas, privadas ou organizações da sociedade civil consoante os objetivos que definem as políticas de assistência social; suxiliar a 
secretaria na elaboração, execução, incentivo e desenvolvimento de programas e projetos em defesa dos direitos da mulher, do idoso, da criança, do adolescente, e pessoas com necessidades especiais; coordenar outras 
atividades destinadas à consecução dos seus objetivos.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 

organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível IV Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 

serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Facilitador
Compete planejar e executar oficinas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos; promover a inclusão de pessoas com deficiência; contribuir para o desenvolvimento cognitivo e emocional da pessoa humana; 
possibilitar o desenvolvimento do pensamento criativo; complementar as ações de proteção e desenvolvimento dos indivíduos e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; assegurar espaços de convívio familiar e 
comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; fortalecer a interação intergeracional; valorizar a cultura de famílias e comunidades locais; desenvolver estratégias para estimular as 
potencialidades dos usuários e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; valorizar o trabalho realizado por meio de apresentações para apreciação da comunidade em geral; criar espaços de 
reflexão sobre o papel das famílias na proteção de seus membros; trabalho com o público com temas transversais, tais como: direitos humanos e socioassistenciais; meio ambiente, saúde, trabalho, entre outros; avaliar e 
encaminhar mensalmente ao superior hierárquico relatório das atividades desenvolvidas; participar de reuniões, seminários, entre outros; participar em atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela 
execução do serviço e correlata a política de assistência social; participar de atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho; colaborar em levantamentos, estudos 
e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; desenvolver atividades com as famílias do município, onde se busca estabelecer discussões reflexivas, orientações sobre o cuidado com seus 
membros, troca de informações acerca de direitos e potenciais, importância de ações inclusivas, troca de experiência e aprendizado, entre outros; aplicar as atividades de forma lúdica; executar outras atividades 
correlatas.

Página 9 de 13 - Emitido em 10/08/2022
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CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo  Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da secretaria de sua competência, gerenciando informações, ordenando despesas, auxiliando na execução das tarefas administrativas e em reuniões, coordenando e 
controlando equipes e atividades. 

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Assessor Contabil

Assessorar as atividades previstas na Secretaria deSaúde do Município, além de executar o registro e controles contábeis da administração financeira e patrimonial e o registro da execução orçamentária; programar o 
desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas; elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar as informações estabelecidas na Lei e demais legislações vigentes; 
supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município; fazer o registro das dotações orçamentárias e acompanhamento dos saldos em cada conta, unidade, dentro do orçamento 
vigente; orientar a suplementação necessária ao orçamento vigente; exercer o controle dos saldos da Tesouraria e contas bancárias; empenhar as despesas para respectivos pagamentos; sugerir a formulação de normas 
complementares de administração financeiras a serem dotadas e
desempenhar outras atividades correlatas.

Supervisor da Secretaria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde

Compete preparar as demonstrações mensais das receitas e das despesas para serem encaminhadas ao Secretário(a) de Saúde; Manter os controles e providenciar as demonstrações necessárias à execução orçamentária, 
liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo; Manter os controles necessários sobre convênios com Órgãos Estaduais ou Minitério da SAúde; Controlar os contratos de prestação de 
serviços com o Setor Privado e/ou empréstimos feitos para o Setor de Saúde do Município; Manter em coordenação com o Setor de Patrimônio o controle dos bens patrimôniais a cargo do Fundo e realizar anualmente o 
inventário dos mesmo, bem como o balanço geral do Fundo; Preparar as demonstrações financeiras e contábeis do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as exigências legais para serem submetidos ao Secretário de 
Saúde e encaminhadas aos órgãos competentes; exercer outras atividades correlatas.

Auditor Chefe da Saúde Compete prevenir ou monitorar a má prática; Monitorar a qualidade; Equilibrar os padrões e os resultados da prestação da assistência; Estabelecer regras para o funcionamento e desempenho de serviços terceirizados ou 
próprios da atenção à saúde do Município.

Dir.  do Deptº de Adm. e Finanças da Saúde Compete dirigir as atividades previstas no Departamento, desempenhando as seguintes atribuições: realizar tarefas e chefiar o setor administrativo do Hospital Municipal, de acordo com a legislação municipal e demais 
normas superiores; efetuar a fiscalização de entrega de produtos e materiais de serviço para o uso hospitalar; chefiar as finanças do Hospital Municipal, de acordo com a legislação municipal e demais normas superiores; 
realizar outras atividades correlatas.

Gerente de Compras
Compete promover a instrução e realização dos procedimentos aquisitivos, nas modalidades pertinentes, bem como por dispensa ou inexigibilidade de licitação ou mediante adesão à ata de registro de preços no âmbito da 
Secretaria, após autorização da autoridade competente; acompanhar o andamento de todos os processos de aquisições, realizadas pela Secretaria; definir a modalidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a ser 
adotada nas contratações realizadas no âmbito da Secretaria; identificar sobrepreços em itens de planilhas de custos, bem como proposta inexequível ou acima do preço de mercado, sempre no que couber, com subsídio 
da unidade demandante; auxiliar o gestor a identificar a proposta mais vantajosa para a Administração, bem como a necessidade de negociação com os fornecedores; elaborar minutas e editais, exceto o projeto básico ou 
termo de referência, de contratos e de atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, encaminhando à análise e parecer da Advocacia Setorial da Secretaria; elaborar minutas de contrato de aquisição de bens e serviços, 
em que a Secretaria seja parte; elaborar Portaria de designação do Gestor Administrativo e Fiscal, nos contratos celebrados no âmbito da Secretaria; analisar, preliminarmente, projetos básicos ou termos de referência 
relativos às aquisições, segundo modalidade e tipo de licitação, orientando, se necessário, às unidades responsáveis para implementação de possíveis modificações, se consideradas pertinentes, podendo consolidá-las a 
partir das sugestões das unidades técnicas competentes; conduzir os procedimentos licitatórios por pregoeiros ou comissões de licitação, segundo competências previstas na legislação pertinente; analisar, julgar e 
classificar as propostas, até a efetiva assinatura do instrumento contratual ou equivalente; guardar a estrita observância às normas gerais e específicas relativas aos procedimentos aquisitivos; promover e garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia, bem como dos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório 
e do julgamento objetivo nos processos de licitação empreendidos pela Secretaria; manifestar-se sobre os recursos administrativos e impugnações interpostos pelos licitantes; prestar esclarecimentos aos órgãos de 
controle; alimentar todos os sistemas obrigatórios com informações atinentes às atividades sobre sua competência, como dados dos contratos firmados, exceto quanto à execução contratual, com disponibilização, em sítio 
apropriado, dos contratos, editais de licitação e resultados, entre outros; informar tempestivamente às áreas executoras e às unidades básicas envolvidas a iminência do vencimento dos contratos de natureza continuada e 
viabilizar renovações, caso necessário; exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Secretário(a) da pasta, observando sempre os princípios legais, éticos e morais.

Gerente de Informatica Realiza estudos, pesquisas, análises e projetos sobre Tecnologia da Informação aplicada às necessidades do Poder Executivo Municipal, além de acompanhar a manutenção de todos os equipamentos de informática e 
tecnologia da administração pública municipal.

Gerente de Transportes Compete chefiar a Unidade de Divisão de Transporte do Município, dos veículos de responsabilidade da Secretaria de Saúde, procurando sempre de forma continua que os veículos encontrem-se revisados e em bom 
funcionamento, de acordo com o Código Nacional de Trânsito vigente, para poder assim prestar bons serviços a municipalidade; além disso monitorar e controlar a quilometragem diária dos veículos pertencentes a 
Secretaria de Saúde do Município; realizar outras atividades correlatas.

Coordenador do Programa de Saúde Publica Compete prestar cuidados de saúde especializados, curativos  e de reabilitações, em regime de urgência, consulta externa e internamento; prestar apoio técnico aos demais serviços e unidades de saúde; funcionar como 
centro de referencia para cuidados diferenciados e evacuação de doentes; participar nas ações de medicina preventiva e de educação para a saúde; organizar a formação continua de seus profissionais de saúde; realizar 
outras atividades correlatas.

Coordenador de Atenção Básica Compete garantir o planejamento em saúde, a gestão e organização do processo de trabalho, a coordenação do cuidado e das ações no território e a integração da Unidade de Saúde da Família (USF) com outros serviços 
da rede de atenção no município.

Coordenador da Farmacia Básica Compete coordenar os trabalhos na Farmácia Básica do Município em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde; Participar do planejamento, estruturação e organização da assistência farmacêutica; Executar, 
acompanhar e assegurar a aquisição dos medicamentos, bem como receber e armazenar adequadamente os medicamentos, promovendo a correta distribuição de medicamentos; prestar e buscar um bom atendimento ao 
público usuário do serviço farmacêutico municipal; controlar e orientar a equipe de pessoal; elaborar estratégias para oferecer sempre um bom atendimento ao público; desenvolver os trabalhos em conformidade com a 
legilação regulamentadora; exercer outras atividades correlatas. 

Coordenador de Vigilancia em Saúde Compete investigar, monitorar e avaliar riscos e os determinantes dos agravos e danos à saúde e ao meio ambiente. Compor equipes multidisciplinares de planejamento, execução e avaliação do processo de vigilância 
sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador.

Coordenador de Saúde do Trabalhador
Compete coordenar e fortalecer a ampliação da articulação intersetorial; Estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social; Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos; Apoio ao 
desenvolvimento de estudos e pesquisas; buscar a caracterização do território, perfil social, econômico e ambiental da população trabalhadora. A avaliação do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se 
realiza, identificando seus aspectos tecnológicos, sociais, culturais e ambientais. A caracterização dos perfis de morbidade e mortalidade e sua relação com os ambientes e processos de trabalho, condicionantes ambientais 
e outros; Intervir nos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los, considerando: A vigilância do processo, do 
ambiente e das condições em que o trabalho se realiza, identificando situações de risco a saúde em potencial fazendo cumprir a legislação e as normas técnicas nacionais e internacionais, no sentido da promoção da 
saúde; A negociação coletiva em saúde do trabalhador, para a transformação do processo do ambiente e das condições em que o trabalho se realiza no sentido da promoção da saúde; A regulação do processo do ambiente 
e das condições em que o trabalho se realiza quando relacionados a promoção da saúde do trabalhador. O sentido antecipatório das ações de VISAT, por meio das informações referentes a implantações de novos processos 
produtivos e de serviços, polos de desenvolvimento. Avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, controle e atenuação dos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde, para subsidiar a tomada de 
decisões das instancias do SUS e dos órgãos competentes, nas três esferas de governo, considerando: O estabelecimento de políticas públicas de promoção a saúde, contemplando a relação entre o trabalho e a saúde; O 
planejamento das ações de promoção da saúde e o estabelecimento de suas estratégias; A participação na estruturação de serviços de atenção à saúde dos trabalhadores; execer outras atividades correlatas. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE SAÚDE
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Coordenador de Vigilancia Epidemiologica Compete fiscalizar as inspeções realizadas no município em estabelecimentos comerciais, residenciais e órgãos públicos, bem como em propriedades privadas em geral; ministrar notificações quando assim prevista a 
possibilidade em lei para todos que necessitem realizar ações para se enquadrarem nas normas de vigilância epidemiológicas; vistoriar estabelecimentos a procura de criação de animais domésticos; realizar interdição ou 
apreensão de alimentos ou medicamentos atendendo notificação de serviços de vigilância; executar tarefas correlatas e de interesse da municipalidade.

Coordenador de Vigilancia Sanitaria Compete definir juntamente com a Secretaria de Saúde a política municipal de Vigilância Sanitária; desenvolver com sua equipe o controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde; 
acompanhar e coordenar as ações municipais de vigilância sanitária, prestando cooperação técnica a Secretaria Municipal de Saúde para manter as informações referentes ao município sempre atualizadas junto a 
Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde; executar outras atividades correlatas.

Coordenador de Vigilancia Ambiental Compete coordenar a execução de atividades de natureza operacional, sob supervisão e orientação da chefia, nas áreas específicas da saúde ambiental; participar de programas de treinamento; executar outras atividades 
de interesse da área.

Coordenador de Imunização
Compete montar e supervisionar salas de vacinas do município; orientar os técnicos de enfermagem para imunização no município, capacitando os profissionais qualificados para imunização; providenciar junto ao serviço 
público todo material necessário para aplicação de vacinas e montagem de salas de vacinas; coordenar campanhas de vacinação; realizar bloqueios, se necessário, para garantir a imunização de doenças, tais como febre 
amarela, sarampo, etc; ser a referência técnica do município, junto aos Órgãos Estaduais e Federais; fazer cumprir todas as normas de imunização do Ministério da Saúde.

Coordenador do Sistema de Informação
Compete coordenar, executar e monitorar a alimentação dos sistemas de informação da Vigilância Epidemiológica de acordo com normas e prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; prestar cooperação técnica e 
assessorar o Município na implantação e implementação de novas versões dos Sistemas de Informação; administrar e manter os Sistemas de Informação da Vigilância Epidemiológica operacionais, acessíveis e atualizados 
no Município; supervisionar e avaliar o preenchimento das Declarações de Òbitos e de Nascidos vivos, verificando inconsistências no Sistema de Informação de Mortalidade e de Nascidos Vivos; prover suporte técnico para 
os profissionais do Município responsáveis pelas informações das Declarações de Òbitos e Nascidos Vivos; promover capacitação e supervisão para a operação e utilização dos Sistemas de Informação em Saúde no âmbito 
da Vigilância Epidemiológica; cooperar com os técnicos da Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, no processo de monitoramento das informações dos Sistemas de 
Informação; monitorar o fornecimento das informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para Regionais e Municípios, garantindo a máxima eficiência do funcionamento dos sistemas de informação; promover a 
disponibilização de informações epidemiológicos em tempo hábil, atendendo a demanda externa; zelar pela integridade e segurança dos dados institucionais armazenados; participar dos processos de desenvolvimento e 
qualificação de profissionais da área de saúde do Município em sua área de atuação; assessorar, apoiar e avaliar tecnicamente as ações realizadas pelo Municípios, em sua área de atuação; executar outras atividades afins.

Chefe da Regulação em Saúde
Garantir o acesso aos serviços de saúde disponibilizados de forma adequada, em conformidade com os princípios de equidade e integralidade; Elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação do acesso; 
Diagnosticar, adequar e orientar os fluxos regulatórios da assitência; Construir e viabilizar as grades de referência e contrarreferência; Integrar as ações de regulação entre as centrais de regulação regional; Coordenar a 
pactuação de distribuição de recursos em saúde entre as centrais de regulação regionais; Coordenar a integração entre o sistema de regulação estadual e o municipal; Subsidiar o gestor de informações sobre insuficiência 
de ofertas em saúde, fila de espera e indicadores de aproveitamento das ofertas; Pactuar junto aos prestadores o fluxo de utilização das ofertas contratadas; Participar do processo de contratação dos diversos serviços em 
saúde, bem como das readequações contratuais; Promover a interlocução entre o Sistema de Regulação e as diversas áreas técnicas de atenção à saúde; Efetuar a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para 
garantia do acesso, baseado em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, tanto em situação de urgência quanto para procedimentos eletivos; Fazer a gestão da ocupação de leitos disponíveis e do 
preenchimento das vagas nas agendas de procedimento eletivos das unidades de saúde; Padronizar as solicitações de procedimento por meio dos protocolos de acesso, levando em conta os protocolos assistenciais; 
Executar o processo autorizativo para realização de procedimentos de alta complexidade e internações hospitalares.

Diretora da Assistencia Social
Compete coordenar, desenvolver e executar a política municipal de desenvolvimento, assistência e promoção social; II. A capacitação e qualificação de jovens e adultos com vistas ao mercado de trabalho; III. Coordenar, 

Social - CREAS; IV. Executar o planejamento, a supervisão e execução das atividades e programas assistenciais e promocionais no campo social; V. Realizar o levantamento dos problemas sociais do município, localizando 
os pontos críticos, priorizando as áreas de intervenção da ação municipal; VI. Desenvolver programas na área habitacional e de capacitação profissional; VII. Manter estreita coordenação com órgãos de promoção e de 
assis-tência social, estadual e federal; VIII. Participar de atividades de assistência e promoção social, através de convênios com entidades públicas e particulares; IX. Administrar programas sociais, elaborando e 
executando programas de amparo à criança, ao adolescente, a família, ao idoso e ao migrante; X. Realizar a prestação de assistência social e promoção do bem estar da população carente, inclusive a prestação de auxílio 
material às pessoas reconhecidamente necessitadas; XI. Promover o levantamento de recursos da comunidade, que possam ser utilizados no atendimento e assistência aos necessitados; XII. Planejar, organizar e 
executar, com a participação de técnicos, os cursos de treinamento de formação e reciclagem dos servidores que atuam nas unidades subordinadas; XIII. Realizar trabalhos de pesquisa e estatística na área de assistência 
social objetivando avaliar os programas em desenvolvimento e a elaboração de outros; XIV. Dar parecer, quando solicitado, sobre as matérias da área de assistência social; XV. Prestar assistência técnica aos centros 
comunitários, às entidades particulares ou grupos voluntários, incentivando a colaboração no desenvolvimento de suas atividades; XVI. Estimular a organização e a participação da comunidade no levantamento, discussão 
e solução de problemas relacionados com a ação social da municipalidade; XVII. Coordenar, controlar e avaliar as atividades de assistência social, prestadas por instituições da comunidade, que recebem subvenção ou 
auxílio da municipalidade; XVIII. Colaborar e fornecer à unidade de planejamento, dados, análises e estudos, relacionados ao seu campo funcional; XIX. Executar outros serviços que forem determinados pelo Secretário(a) 
Municipal de Saúde.

Coordenador do Programa Saúde da Familia Compete coordenar e priorizar os trabalhos e as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua, por meio de atendimentos prestados nas unidades básicas de saúde, no 
domicílio ou através da mobilização da comunidade.

Coordenador de Saúde Bucal Compete a responsabilidade pelo matriciamento, planejamento e execução de estratégias em saúde destinados a prevenção e cuidado com as patologias associadas ao bem estar de nossa saúde bucal, como também a 
execução de ações educativas visando o autocuidado. Além disso, gerir de maneira estratégica as 9 unidades de saúde bucal alocadas na atenção básica, que são formadas por um dentista de caráter generalistas é um 
auxiliar em saúde bucal, ambos inscritos no conselho regente. Como também o centro de especialidades odontológicas, que carateriza um nível secundário em relação a saúde bucal, sendo responsável pela execução de 
atendimentos especializados em endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, atendimentos a pacientes com necessidades especiais, a confecção de próteses dentárias e o atendimento noturno destinado aos 
trabalhadores municipais. Abastecer de insumos para possibilitar o melhor serviço aos que procuram. Desde da construção das licitações juntos a comissão permanente de licitação, como o envio de pedidos e o 
monitoramento e o ateste do recebido frente a mercadoria e nota empenhanda. Desempenhar seu papel de modo articulado buscando servir e prestar o servir conforme preconizado dentro das diretrizes da constituição do 
SUS.

Coordenador do NASF Compete participar das atividades de assistência de psicologia regulamentada no exercício de sua profissão nas Unidades de Saúde, e quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou demais espaços, comunitários, 
escolas, associações, etc; acompanhar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pela equipe do NASF e avaliar as ações desenvolvidas; supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e 
educação permanente dos profissionais de saúde, com vistas ao desempenho de suas funções; facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e a equipe do NASF, contribuindo para a organização da 
demanda referenciada; coordenar em parceria com as Unidades de Saúde os grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco na área de atuação das Unidades de Saúde; coordenar os materiais necessários 
para o adequado funcionamento das atividades do NASF; exercer outras ações e atividades correlatas a função pactuadas de acordo com prioridades da Secretaria de Saúde.

Coordenador de Saúde na Escola Compete coordenar todas as atividades e ações de saúde nas escolas municipais, buscando a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população do 
Município; contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento 
de crianças e jovens da rede pública de ensino, além de exercer outras atividades correlatas.

Coordenador do CAPS Compete atender individualmente e em grupo os pacientes do CAPS, aplicando as técnicas inerentes à profissão; supervisionar as oficinas terapêuticas e orientar e coordenar o pessoal sob sua supervisão; executar outras 
tarefas inerentes ao cargo

Página 11 de 13 - Emitido em 10/08/2022



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos/PB - CEP: 58150-000 • www.pocinhos.pb.gov.br • admpocinhospb@gmail.com

Página 13/19

13ANO 48 - EDIÇÃO  EXTRA DE  AGOSTO
POCINHOS, 23 DE AGOSTO DE 2022

Coordenador do SAMÚ
Compete planejar, coordenar e controlar todas as ações na área de enfermagem, assim como realizar a coordenação das equipes de enfermagem, direta ou a distância; Coordenar toda assistência Pré-Hospitalar e suas 
rotinas administrativas; Assessorar e participar de reuniões quando solicitado; Promover a união dos meios de enfermagem do próprio SAMU ao serviço de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, 
da Policia Rodoviária, da Defesa Civil e ou das Forças Armadas, quando se fizer necessário; Organizar e Executar rotinas administrativas pertinentes ao serviço como, escala de enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
escala de férias, avaliação desempenho, entrevistas com candidatos, entre outras ações necessárias; Elaborar e revisar protocolos técnicos para atuação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem; Elaborar, implantar a 
condução das atividades concernentes do mapa de plantão da equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem; Planejar e executar, educação permanente dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores em 
conjunto com o Enfermeiro do NEP; Elaborar e controlar a rotina de troca de plantão das equipes de enfermeiros e técnicos de enfermagem; Elaborar relatórios e estatísticas das atividades dos enfermeiros e técnicos de 
enfermagem; Estabelecer cooperações técnicas, administrativas e operacionais com entes públicos e entes privados se necessário; Organizar planos de socorros em caso de desastres ou eventos com múltiplas vítimas, 
como acidentes aéreos, ferroviários, inundações, terremotos, explosões, intoxicações coletivas, acidentes químicos ou provenientes de radiações ionizantes, bem como demais situações de catástrofes e calamidades; 
Participar da educação sanitária, proporcionando cursos de primeiros socorros à comunidade e de suporte básico e ou avançado aos serviços e organizações que atuam em urgência; Participar de cursos, congressos, 
seminários, treinamentos e certificações, para atualização de novas técnicas e recursos pertinentes a área pré-hospitalar; Realizar visitas técnicas nas bases descentralizadas; Executar outras tarefas correlatas à área.

Diretor Clinico do Hospital Compete dirigir, coordenar e orientar o Corpo Clínico da instituição;  Supervisionar a execução das atividades de assistência médica na instituição; Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico da 
instituição; Promover e exigir o exercício ético da medicina; Zelar pela fiel observância do Código de Ética Médica; Observar as Resoluções do CFM e do CREMESC diretamente relacionadas à vida do Corpo Clínico da 
instituição.

Diretor Administrativo do Hospital Compete dirigir as atividades previstas na Administração, desempenhando as seguintes atribuições: administrar as atividades relacionadas ao controle, conservação, movimentação e manutenção preventiva de instalações 
físicas, equipamentos, maquinas imobiliário do Hospital; estabelecer programas de reposição de estoques, definindo prioridades relativas às  compras; organizar e manter o sistema integrado de informação de natureza 
contábil e financeira para fins gerenciais; examinar projetos e propostas feitos pelos diversos setores do Hospital, no que se refere à disponibilidade e ao seu impacto sobre os custos hospitalares; desenvolver plano de 
trabalho integrado com as demais Diretorias; elaborar relatórios  trimestrais de evolução das atividades da Diretoria Administrativa; fazer cumprir escala de serviços e horário de trabalho do quadro de funcionário, de 
acordo com o que determina a legislação especial sobre o assunto; aprovar a escala de férias do quadro de funcionários do Hospital; emitir parecer sobre a redistribuição de servidores lotados no Hospital; realizar outras 
atividades correlatas.

Diretor Financeiro do Hospital
Compete dirigir as atividades previstas no Setor Financeiro do Hospital, desempenhando as seguintes atribuições: prestar assoreamento técnico em matéria relacionada com as atividades financeiras e contábeis; 
supervisionar as atividades de contabilidade e elaboração das demonstrações contábeis e financeiras junto à secretária Municipal de Saúde; praticar atos relacionados com o sistema financeiro em articulação com os 
setores responsáveis; assessorar o controle de movimentação e disponibilidade financeira do Hospital junto aos órgãos afins; desenvolver outras atividades correlatas.

Diretor do Laboratorio de Analises Clinicas Compete supervisionar o setor laboratorial, elabora rotinas e planejamentos com a equipe para o bom funcionamento do setor. É responsável pelo controle e calibração de aparelhos, como também pelo pedido de compras 
de insumos, apresentando semestralmente relatórios de produção à direção.

Coordenador da Clinica de Fisioterapia Compete elaborar as escalas de trabalho e definir cronograma de férias, conforme normativas legais; - participar da realização das avaliações de desempenho dos empregados que estão sob seu acompanhamento; - 
participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas relacionadas à sua função, determinadas pela Secretaria de Saúde do Município ; - encorajar o grupo sob seu acompanhamento para a elaboração 
de protocolos e procedimentos operacionais padrão, assim como participar da mesma, conforme as exigências legais; - promover a integração de toda a equipe sob o seu acompanhamento e mantê-la ciente das exigências 
institucionais, por meio de reuniões ou informativos; - buscar soluções para eventuais ocorrências e/ou alterações na unidades sob sua responsabilidade, de acordo com normas legais; - manter a administração pública 
informada sobre quaisquer
ocorrências, irregularidades e/ou alterações na sua área de responsabilidade; - participar de reuniões e visitas clínicas de competência e cobertura da saúde pública local; Prestar assistência ao paciente, conforme 
atribuições do Fisioterapeuta; Prestar assistência segura, humanizada e individualizada aos
pacientes críticos; realizar demais atividades inerentes ao cargo.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 

previstos, considerando o caráter de confiança.
Assessor Especial Nível IV Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 

serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Página 12 de 13 - Emitido em 10/08/2022
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CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretária Executiva

É responsável pelas ações na área industrial e comercial para efetivação do Plano de Governo, tais como: coordenar medidas necessárias à realização de investimentos públicos e à implantação de empreendimentos 
públicos e privados em áreas indicadas para localização industrial; divulgar e promover as oportunidades industriais e comerciais no Município; coordenar estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento da 
tecnologia industrial e adotar medidas e providências que facilitem a implantação de indústrias no Município; estabelecer normas e adotar medidas de conservação, defesa e melhoria do ambiente nas áreas de 
concentração industrial; prestar assistência à pequena e média empresa, inclusive cooperativas de produção, em consonância com programas federais específicos; examinar, em conjunto com os órgãos competentes, 
pedidos de concessão de incentivos a empresas instaladas no Município; estudar os problemas econômicos e técnicos da indústria, do comércio e do turismo no contexto municipal; formular e implantar programas de 
fomento ao turismo no Município; prover, em articulação com instituições públicas e privadas, a infra-estrutura turística do Município; exercer outras tarefas correlatas.

Secretária Adjunta Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 
previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 
organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível IV
Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

CARGO ATRIBUIÇÃO

Secretário Executivo

É responsável pelas ações na área de serviços urbanos para efetivação do Plano de Governo, tais como: planejar, operacionalizar e executar a política de obras públicas no Município; executar obras públicas no Município, 
por administração direta ou indireta, abrangendo a abertura e manutenção de vias públicas no perímetro urbano e rural, construção civil, galerias pluviais, pavimentação e obras em geral; fiscalizar as obras executadas 
por empresas contratadas pelo Município; gerenciar cronogramas de projetos de obras públicas nos distritos rurais, viabilizando a execução de serviços e obras de infraestrutura rural; executar, coordenar e fiscalizar 
obras de recuperação, manutenção e adequação das estradas rurais, pavimentação poliédrica ou de pedras irregulares, bem como a manutenção de pontes e bueiros; executar obras públicas que visem a melhoria na 
qualidade de vida da população; desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações; executar outras 
tarefas correlatas.

Secretário Adjunto Auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário 
em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

Supervisor de Secretaria Supervisionar, em nível auxiliar, seguindo as orientações do Secretário da pasta e, na sua ausência, do Secretário Adjunto, os trabalhos realizados na secretaria,  para manutenção de todas as suas atividades e serviços.

Diretor do Departº de Limpeza Pública
Compete dirigir as atividades previstas no Departamento, desempenhando as seguintes atribuições: gerenciar e elaborar cronograma de projetos de limpeza em áreas públicas urbanas e rurais; realizar a fiscalização da 
execução dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Urbanos; informar ao Superior, sempre que necessário sobre eventuais descumprimentos nas regulamentações existentes, no que tange ao bom 
desempenho das atividades e serviços desenvolvidos pela Secretaria; executar outras atividades correlatas.

Diretor de Patrimônio e Iluminação Pública
Compete dirigir as atividades previstas no Departamento, desempenhando as seguintes atribuições: realizar a ampliação e manutenção nas vias urbanas e logradouros públicos e da iluminação de responsabilidade do 
Município; executar o controle e manutenção de iluminação de prédios públicos, a troca de lâmpadas, instalação e manutenção de luminárias, correções elétricas, implantação de postes e de redes públicas, substituição e 
conserto de redes, reformas elétricas em geral; executar outras atividades correlatas.

Assessor Especial Nível I Desenvolver as atividades previstas da Secretaria, seguindo as orientações do superior hierárquico imediato, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível II Prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela 
previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível III Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade 
organizacional em que se encontram lotados, objetivando assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

Assessor Especial Nível IV
Otimização das atividades meio e fins que possibilitem o aumento da eficácia das ações da Secretaria junto aos servidores no pronto atendimento à comunidade; desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que lhe foram atribuídos; prestar assessoria direta ao superior hierárquico imediato, em matérias atinentes à área de atuação da unidade organizacional em que se encontra lotado, objetivando 
assegurar a consecução dos objetivos para ela previstos, considerando o caráter de confiança.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Página 13 de 13 - Emitido em 10/08/2022
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ESTADO DA PARAÍBA 

CNPJ 08.741.688/0001-72 
Gabinete da Prefeita 

 

 
LEI N° 1592/2022 

 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A FIRMAR 
CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DESCRITA PARA O FIM 
ESPECIFICADO; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, PARAÍBA, no uso 
das suas atribuições conferidas legalmente, faz saber que o Poder Legislativo Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica instituído, neste Município, o Programa Parceiros de Habitação, que 
tem por finalidade a construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda do 
Município de Pocinhos, Paraíba, através de parceria, por meio de convênio, com Associação já 
conveniada com a Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP. 

 Parágrafo único. O projeto de construção das unidades habitacionais, em 
conformidade com o Artigo 2º, III-B, da Lei nº 13.019/2014, poderá contemplar a modalidade 
conjunto ou isolada, em zona urbana, que contará com o apoio técnico e com a fiscalização da 
CEHAP, nos termos da legislação vigente. 

 Art. 2º - É objeto desta Lei a execução de 30 (trinta) unidades habitacionais no 
Município de Pocinhos, Paraíba, de acordo com as especificações e obrigações presentes na Lei 
Estadual nº 11.661/2020, bem como com as condições previstas no devido Plano de Trabalho 
assinado e rubricado pela CEHAP. 

 Art. 3º - Fica o Município de Pocinhos, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
com sede na cidade de Pocinhos, Estado da Paraíba, à Rua Cônego João Coutinho, Centro, nº 
19, inscrita sob CNPJ de nº 08.741.688/0001-72, autorizado a celebrar convênio com a 
Associação de Moradores e Amigos de Jacarapé, Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins 
lucrativos, com sede na Comunidade de Jacarapé, s/n, João Pessoa, Estado da Paraíba, inscrita 
em CNPJ nº 00.557.695/0001-07. 

 Art. 4º - O convênio a ser celebrado deve se limitar única e estritamente à 
transferência de recursos, por parte da Município de Pocinhos à Associação de Moradores e 
Amigos de Jacarapé, a fim de que esta faça o repasse destes mesmos recursos à Companhia 
Estadual de Habitação Popular - CEHAP, para a execução de 30 Unidades Habitacionais no 
Município de Pocinhos, de acordo com Termo de Acordo e Cooperação e Compromisso nº 
006/2022, no âmbito do Processo nº 00506/2021, da referida CEHAP. 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal de Pocinhos autorizado a arcar com a 
contrapartida correspondente de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade habitacional 
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2 

construída, totalizando o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente à construção 
de 30 (trinta) unidades habitacionais.

§ 1º. A contrapartida financeira, que deve ser depositada em conta específica da 
parceria, deverá ser utilizada na compra específica de materiais de construção e/ou para 
custear serviços de mão de obra. 

§ 2º. As despesas decorrentes da presente contrapartida correrão por conta da 
disponibilidade orçamentária do Município. 

§ 3º. Ao passo em que se conclua a execução de uma Unidade Habitacional, 
mediante comprovação, a Convenente irá transferir a importância de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) por Unidade Habitacional concluída, de modo que o pagamento só será feito, de fato, 
após a medição e a aprovação de dois engenheiros fiscais a serviço do Município. 

§ 4º.  Para que o repasse de recursos seja feito, a Associação parceira deverá 
comprovar regularidade documental da sua situação jurídica, com apresentação da cópia do 
Projeto e Estatuto Social; da ata da assembleia geral de constituição da Associação; cópia do 
registro do Estatuto e Ata da Assembleia de constituição em Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas; cópia da inscrição na Receita Federal - CNPJ; cópia da inscrição na Secretaria da 
Fazenda - Inscrição Estadual; cópia do registro da entidade no INSS; e cópia do registro na 
Prefeitura Municipal; além de ter que apresentar um Plano de Trabalho da Associação, para 
avaliação periódica dos serviços realizados e contratados. 

 Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos jurídicos para 01 de Agosto de 2022. 

 

 

 

GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. 
EM, 23 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO 
Prefeita Constitucional 
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ESTADO DA PARAÍBA 
CNPJ 08.741.688/0001-72 

Gabinete da Prefeita 

LEI N° 1593/2022 

DENOMINA ARTERIA PÚBLICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, PARAÍBA, no uso 
das suas atribuições conferidas legalmente, faz saber que o Poder Legislativo Municipal propôs, 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:   

Art. 1° - Fica denominada a artéria pública localizada na Rua Projetada 159, 
segunda rua paralela ao norte da Avenida Cônego João Coutinho no Loteamento Antônio 
Rodrigues de RUA MARIA DE LOURDES. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. 

EM, 23 DE AGOSTO DE 2022. 

ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO 

Prefeita Constitucional 
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ESTADO DA PARAÍBA 

CNPJ 08.741.688/0001-72 
Gabinete da Prefeita

 

 

 
Rua Cônego João Coutinho, 19  Centro - CEP: 58150-000  Pocinhos  PB    

-mail: prefmunicipalpocinhospb@gmail.com 

PORTARIA Nº 3413/2022                                                                               Em 23 de agosto de 2022. 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS, ESTADO DA PARAIBA, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
e de acordo Lei Orgânica do Município, promulgada em 24 de março de 2009 e demais 
legislação em vigor. 

 

R E S O L V E: 

 

Art.1º - CEDER a Servidora, FLAVIA SERRA GALDINO, ocupante do cargo de  
MEDICA PSIQUIATRA, lotada na SECRETARIA DE SAÚDE, para ficar a disposição do Governo do 
Estado da Paraíba, com Ônus para Edilidade cedente.  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB.

 

 
EM, 23 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO 
Prefeita Constitucional 

PORTARIA
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=======================================
LICITAÇÃO

=======================================

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 

AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposi-
ção de Motivos que instrui o processo e observado o parecer 
da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Pre-
ços nº AD00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LOS TIPO HATCH, ZERO KM, ANO E MODELO 2022, MOTOR 1.0, 
ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11 
00011/2022, DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: FIORI VEICOLO S.A 
- R$ 201.000,00.

Pocinhos - PB, 23 de Agosto de 2022
SÓSTENES MURILO MELO DE OLIVEIRA - Secretário

__________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH, ZERO KM, 
ANO E MODELO 2022, MOTOR 1.0, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11 00011/2022, DO MUNICÍPIO 
DE SERRA REDONDA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Regis-
tro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 
1100011/2022, decorrente do processo licitatório modalidade 
Pregão Presencial nº 00011/2022, realizado pelo PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Pocinhos: 01.004 – SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO – 01.004.04.122.1002.1001 – AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS – 01.006 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO – 01.006.12.361.1004.1004 – AQUISIÇÃO DE VE-
ÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO – 03.011 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 03.011.10.302.1009.1024 – 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – 04.008 – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 04.008.08.244.1010.1029 – AQUISI-
ÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4490.52.00.00 
– EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pocinhos, através da Secretaria de Ad-
ministração, e: CT Nº 00139/2022 - 23.08.22 - FIORI VEICOLO 
S.A - R$ 201.000,00.
__________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP10010/2022. OBJETO: 
SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES 
DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, 
inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICA-
ÇÃO: Secretária, em 23/08/2022.
__________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 

DP10010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposi-
ção de Motivos que instrui o processo e observado o parecer 
da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP10010/2022, que objetiva: SERVIÇOS DE EXAMES DE ECO-
CARDIOGRAMAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 

EXTRATOS
objeto a: ICNPB – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO 
DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT - R$ 24.000,00.

Pocinhos - PB, 23 de Agosto de 2022
KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA - Secretária

__________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS 
EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP10010/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pocinhos: 03.011 
– SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
03.011.10.122.1009.2032 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO 
FMS – 03.011.10.302.1009.2041 – MANUTENÇÃO DO HOSPI-
TAL, LABORATÓRIO E POLICLÍNICA – 33.90.39.00.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRTOS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: 
até 23/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Pocinhos e: CT Nº 10027/2022 - 23.08.22 - ICNPB - 
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVI-
COS MEDICOS E DE NUT - R$ 24.000,00.

**************************************************


