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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
PODER EXECUTIVO 

LEI MUNICIPAL No 004/97, DE 16 DE ABRIL DE 1997. 

INTRODUZ MODIFICAVIES NA ESTRUTU 
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL; 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal aprovou e eu Prefeito Municipal de 
Castanhal sanciono a seouinte Lei Municipal. 

CAPITULO I 
DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA 

Art. lo - Fica revogada as Leis no 031/95, de 06.09.95 
e t01/96, de 22.01-96, criando corn a presente Lei Complementar a 
nova Estrutura Orgamizacipnal da Pre'feitura Municipal de Casta-
nhal, que passa a dipdr da sequinte composic;2ro administrativa 

ADMINISTRACAD CIRETA:  

Chefia de 5:,.1tinete 
, Se ,.:retarAi 

Assessora,p, 
Advccac:i.a 
Admi.n o Ditrital de Ape 



Art. 2o - A Chelia de Gabinete, Orgglo de apoio direto 
ao Chefe do Poder Executivo, com "status" de Secretaria de Boyer-
no, sera composta com Cs seguintes auxiliares: 

• Coordenadoria de Comunica0o Social e Relacites PObli- 
cas. 

• Assessorias de Gabinete, Niveis I e II 
. NOcleo de apoio A Junta do Servico Militar e Tiro de 

Guerra. 

Art. 3o - Fica autorizado o Prefeito Municipal, dentro 
das necessidades do Gabinete, a contratar funcionarios, para a 
exercicio de Assessorias a Nivel J e II, no maximo de 15 para 
Nivel I e 15 para Nivel 

PARAGRAFO ONICO - Conforme haja necessidade de maiores 
contratactes, devera o Poder. Executivo Municipal, encaminhar an 
Poder Legislativo, materia criando cargos especificos e demai,s 
alteraceles na Lei de Cargos e Salarios da Prefeitura Municipa, 
conlorme dispefe o Art. 30, inciso IX da Lei Ord4nica do Municipio 
de Castanhal. 

Art. 4o - As Secretarias Municipals no seu universo e 
tendo em vista a func&o de orcAo de assessoramento da Prefeltura 
Municipal, compete, primordialmente desenvolver atividades alins, 
promovendo e colaborando na execucAo dos servicos de melhoria da 
administra0o Publica, definindo-se assim a estrutura individual 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD  

• Coordenadoria de Apoio Administrativo 
Coordenadoria de Recursos Humanos 

• Coordenadoria de Guarda e Seguranca 
Coordenadoria de Patrimbnio 

• Coordenadoria de Industria e Comercio. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAKAS - SEFIN  

Coordenadoria de Apoio Administrativo 
Coordenadcria de Receit 
Coardenadnria Finance . ra 
Coordidor:ia de'.Con f. n1.=,  Intorno 

	

Coordanadorip 	 Tributia 
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB  

Coordenadoria de 
▪ Coordenadoria de 
• Coordenadoria de 
• Coordenadoria de 
• Coordenadoria de 

da-. 

Apoio Administrativo 
Urbanism? 
Coleta de 1..b:o e Limpe2a 12-6bica 

Obras 
Manuten0o de Maquinas Leves e Pesa- 

SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEI° AMBIENTE - SESMA  

• Coordenadoria de Apoio Administrativo 
• Coordenadoria de Saneamento 
Coordenadoria de Sa6de Publica 

• Coordenadoria de Meio Ambiente 
• Coordenadoria de Vigilancia Sanitaria 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -  SEMAGRI  

• Coordenadoria de Apoio Administrativo 
. Coordenadoria de Produc2.4o Animal 
• Coordenadoria de Produ0o Vegetal 

SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO- 
SECULT  

• Coordenadoria 
• Coordenadoria 
Coordenadoria 

• Coordenadoria 
• Coordenadoria 

Coordenadoria 

de Apoio Administrativo 
de Ensino 
de Cultura 
de Merenda Escolar 
de Desporto 
de Turismo. 

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO -SINFRA  

Coorden6dora 
Coordenadoria 
Corwdenadoria 
roodenadoria 
Coordenadorla 
Coordenador 

de Apoio Administrativo 
de Abastecimento  
de Terras Patrimbniais 
de Transporte Urbano 
de Desenvolvimento Rural 
de DefesEa do Consumidor. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS  

Cc)ordEr!adcra f.iF ,  Apoi Adminl',strati ,Jf2 
CoordeniF...doria di..! Prc -;ciclo Social 
(......00rden&Idora ,-7:f:-,  ':.:. -vicos Especi±.ic 

/ f....;.;:or.r.i.,:,dol' - 4.,a 	/ t .j,culafo Comunit. , 
',-......:.21..Lrf.f;e: ,±::: 	/Lical v 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAQAO  
GERAL SEPLAGE  

• Coordenadoria de Apoio Administrativo 
• Coordenadoria de Estudos e Projetos 
Coordenadoria de Informatica e Centro de Tributao 

Municipal. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITA AO - SUPRI  

• Coordenadoria de Apoio Administrativo 
• Coordenadoria de Suprimento 
• Coordenadoria de Combustiveis e Lubrificantes. 

Art. 5o— Cabe a Assessoria Juridica assessorar em jui-
ao a fora dele o Chefe do Poder Executivo, dando sempre priorida -

de as questbes que envolvam a Prefeitura diretamente, em qualquer 

nivel. 

Art. 6o - 
Cabe a Advocacia POblica funcionar perante a 

Justica em geral quando acionada pela comunidade, veda0a, sob 
qualquer prete>;to funcionar em questbes que envolvam a PrF , fpitura 

Municipal como re. 

Art. 7o - 
A Administra0o Municipal de ApeO, funcionara 

como Agente representativo do Chafe do Poder E>lecutivo nas ques -

tbes administrativas junto a comunidade e como gerente dc bem 
e das atividades de desenvolvimento. 

PARAGRAFO UNICO - A 	A.M.A funcion 	coin 

c, rganograma 

Wicleo de Serviqos, Obras, Urbamiza0o e 	Ambien- 

. Ndcleo de infra-Estrutura 

Art. Bo - 
As Coordenadorias tero, individunta, 

2fi..1>;iliar de Coordectaduri;.R, ficando definidiD clue a CoordnadDria 
de C-;uarda e SPguranca, ligada a SEMAD aer(a contemplad 

seduw4 c ,  Li--1.jiar ma l'unc.o de - Auxiliar de Coori -lenau de Y -L-

qi ..i .Ancia a r3a Coordenadria de 	raa, ligada a 

dois 	 assimdef' id 71: 	 de Servic ,:Dyi. 

At.Ailiar de 1111  
io neeirigurs 'titan 
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Art. 90- 0 IPMC - Instituto de PrevidOncia do Munici -

pio de Castanhal, criado pela Lei Municipal no 060/93 e a FUNCAST 
- Funda0o Cultural do Municipio de Castanhal, criada pela Lei 
Municipal no 019/96, autarquias ligadas a administra0o indi- 
reta, coal functles e atividades definidas em sua prOpria estrutura 

organizacionol. 

Art. 10 - A Coordenadoria de Cultura, enquanto rso for 
efetivada as atividades legais da FUNCAST, respondera polo poll- 
 ti', - ttnicipio, incl-tt re,-- -monto da:.., ativi - 

dades artisticas e de pesquisas. 

CAPITULO II  
DAS COMPETENCIAS EM GERAL  

Art. 11 - 
Compete ainda as Secretarias Municipais 

- Atuar coordenadamente no sentido de cooperar com o 
gestor municipal, oferecendo subsidies para estimular e desenvol - 

ver atividades no e>:ecu0o do programa administrativo; 

II - Estudar, definir, propor normas, pianos e procedi -

mentos visando a proteco do comunidade, bem como o bem pUblico e 

o privado; 

III - Proceder estudos solicitados pelo oestor munici -

pal, realizando aczes conjuntas ate mesmo com OrOos de adminis -

trace Estadual e Federal; 

IV - Fo ..zer relatOrios mensais dos servicos elaborodos 
pela Secretaria, propondo trocas, remocAo, alastamento de fizncio -

naries, premiac'ao e elogies, quando necessario e oportunn; 

V - Paticipar de reunio de trabalho; 

VI - Dar conhec.imento ao Chefe do Poder tEecutivo de 

tudo o que for realizado dentro do plane geral de ai;ao do gover- 

no; 

VII - AtuiF,:r harmoni mente, sem competltividade, 

o pro g rema -alho do Municipim. 
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Art. 12 - As CoOrdenadorias e seus respectivos Auxilia -

res, dentro da hierarquia funcional, sectuirP4o as normas e reoi -

mentos de cada Secretaria Du bripo semelhante. 

CAPITULO III  
DISPOSIGOES FINAIS  

Art. 13 - 0 Chefe do Poder Executivo poder6 adequar, 
mediante autori2acao Legislativa, o nivel salarial do primeiro 
escal&o, por ocasiao dos reajustes do funcionalismo oeral, fican- 
do os demais cargos comissionados sujeitos as tabelas praticadas 
e dentro das normas legais, respeitando o dispositivo da Lei 
no 057/5'3. 

§lom Os cargos de Assessoria I e II serat reoulamenta -

dos pela SEMAD, apOs a aprovaco da presente Lei Municipal, defi -

nindo dessa forma as functes especificas, determinando que o ni-
vel de remunerac&o para o exercicio do cargo, sera equivalente a 

70% (Setenta por Cento) do basic° de Coordenador para p nivel I e 
70% (Setenta por Cento) correspondente ao basico de Auxiliar para 
o Nivel II. 

§ 	As gratificaco&s de representacat para. D exercjH 
cio de functes comissionadas, otedecerglo o patamar de 35% a 100%, 

cabendo ao Chefe do Poder Executivo, a definic2(o da vantaoem, de 
acordo com a miss'ao individual, levando em considerao a dedica -
co eclusiva e o tempo integral. 

§ 	Fica o 'Roder Executivo autoriado a contratar 
Assessores Especiais para o e .xercicio de cargo tei:Di . co, a nive. 

de 	Secretaria e de Coordenadoria, dentro das necessidades On 
administracao pOblica, ate o limite estabelecido pelas Legiala -

?;bes 40/81 e 57/93. 

Art. 14 - 0 Pod er Ey .L.A.vo promovera 	afterat;te ,,:i 

n qessarias para adequar p 	Estrutura Organizac:Idni 
ao 0;-c;amentD Pr- - 	ca Prefeitura Municlpal. 

/- 

P4o 	 fRodrigmos Thin 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos 16 

dias do mIts de abril de 1997. 

1100 le i°  II, 	1  VA 

,P1 
REGISTRADA NA SECRETARIA UNI PAL DE ADMINISTAcA0 

ENGo PA 
PREFE 

ES TITAN 

FERREIR DO-NASCIMENTO 
SECRETARIO DE_ADMINISTRACAO 

Art. 15 - As funcbes de cada OrnA'o intenrante da Estru-
tura Ornanizacional Administrativa serci detalhadamente delinidas 
por Decreto do Poder Executivo a nivel de Redimento Intern°. 

Art. 16 - 
A remunerac'Ao salarial de cada cargo, ou fun -

qcJ, permanece sem alteraV4o, at que seja relormulado o Plano de 

Cargos e Salarios, definindo-se simbolos e niveis. 

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de public -

c;..No, com seus efeitos retroaoindo a lo de abril de 1997, revo- - 

 das as disposicbes em contrario. 

mesma data. 



PREFE1TURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
PODER EXECUT1V0 

DECRETO No 545/97, DE 06 DE MAIO DE 1997. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL 
ENGo PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN, 

Faz saber: 
Due regulamenta a Lei 	Municipal 	no 004/97, de 16 de abril 
de 1997, dando a forma de REGIMENTO INTERNO e aprovando por con-
seguinte todo o seu text° que passa a integrar o Sistema Adminis-
trativo do Municipio e complementando assim a Estrutura Adminis-
trativa da Prefeitura Municipal de Castanhal e, no uso de suas 
atribuicties constitucionais: 

DECPETA: 

Art. lo 	nprova o REGIMENTO INTERN° das Atividades 
Funcionais da Prefeitura Municipal de Castanhal, que passa a ser 
o orientador de todas as atividades municipais. 

Art. 2o - Cabo a cada Secretario Municipal e seus res-
pectivos auxiliares diretos a observncia e a determinacNo de 
cumprimento, adaptando sua Secretaria as normas emanadas por este 
instrumento de arzo. 

Art. 3o - Cabe a SEMAD - Secretaria Municipal de 
0 	 Admi- 

nistrao, a distribui0o de copias do REGIMENTO INTERN° par= 
pleno conhecimento e para que nNo se aleque desconhecimento. 



HELIO LE 
Sec. de In 
e Dese vol 

/ ZM 

ENGo PAULO 
PR 

DA SILVA 
a-Estrutura 
mento 

ES TITAN 
AL 

BEZERRA MAOHADO 
o de Finances 

Art. 4o - Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,/ aos 06 dias do mes de maio de 1997. 

• 
_DO FERREIRA DOJIASCIMENTO MARIA LAISE M05gARA PEREIRA LIMA retArio de Admiiiistraco 	 Sec re(t*' ia de Sa6de 

CARLOS BARBOSA PEREIRA LIMA 
Secretario de Agricultura 

- H 
LENILSON SA HOLANDA 
Secretario derlaciejamento 

/ 
/ 

LUIS CLAUDITIAYASUI/AR. GUIMARAES 
Chefe gle Gbir4te (r) 

e- 
CICERO MIGUEL cumno MORAES 
Secret. de Suprimento e Licita0o 

1PRUB4T 
Sedre 

AZAREIN40 REIS 
?ip de Obras 

e,- (. 	..,\ 
lANOEL FRANCISCO 6A .ILVA 1  
Presidente do IPMC 

ARLINDA FERREIRA DE OLIWEIRA MARQUES 
SecretAria de Educa0o 

/ 	 - 
nUlq)11. (t). ,(1, LaCir 
SIDNEYA ANTIAGO DA 'SILVA 

Secretaria de Assist. Social 

REGISTRADO NA SECREIARTA MUNICIPAL DE ADMINIS7RACAO. na MPSMA data. 

- - - 
JUCIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO 

SECRETARIO DE ADMINISTRAcA0 

2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
PODER EXECUTIVO 

REGIMENTO INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Aprovado pelo Decreto no 545/97, de 06 de maio de 1997. 

0 	Pre-felt° 	Constitucional 
do Municipio de Castanhal, 
Engo Paulo S6rgio Rodrigues 
Titan, no uso de suas atribui-
gbes legais, determinadas pela 
Lei Organica do Municipio etc. 

Cria o REGIMENT° INTERNO das Atividades Funcionais da 
PREFEITUR MUNICIPAL DE CASTANHAL, com o seguinte texto. 	

A 
 

CAPITULO  I 

Das Finalidades  

Art. lo - Em decorrOncia da Lei Municipa no .  004/97, de l 
16 de abril de 1997, due introduz modificacbes na Estrutura Admi-
nistrativa e Operacional da Prefeitura Municipal de Castanhal, 

guinte. 
fica criado o Regimento interno, que funcionara da maneira se- 

norte ar 	
Art. 2o - 

A finalidade precipua do Regimento Interno ,d a e 
S e definir as atividades e competOncias de ca
ecretaria, Assessoria, Coordenadoria e suas respectivas sectes, 

no campo administrativo. 

Art. 3o - As Secretarias Municipals no seu universo 

Munitendoi em vista a funo de ordos de Assessoramento da Prefeitur
e 

 cpal 	
0 

de Castanhal, compete, primordialmente, desenv 
atividades afins, promovendo e colaborando

0 	
, corn o C 	

olver 
hefe 

Executivo, na execuo dos serviqos de melhoria AdminitdoratiPoder
va. 

sessori 
Art. 4o - Cabe aos orgAos de Assessoria juridica„ As-

desen vo 
cut 	

a Especial ou oroos considerados de primeiro escalo. 
lver atividades que visem oferecer ao Chefe do Poder E

ivo, meios para aprimorar a administracNo no seu todo. Prin
xe- 
ci- palmente quando acionado para tal. 

tarias 	
Art. 5o - 

As Coordenadorlas, Orggio de apoio das Secre- 

asse 
ss, cabe desenvolver 	trabalho de apoio loglstico 	dando 

sua , oramento aos Secretarlos Municipais, dentro de Area de 
competOncia e coordenando os trabalhos dos auxiliares, dando

- lhes tarefas para o exercicio do cargo, 



Art. 6o - Compete ainda as Secretarias, Assessorias 

Coordenadorias e demsis secbes 

I - Atuar coordenadamente no sentido de cooperar com 

gestor municipal, oferecendo subsidios para estimular e desenvol -

ver atividades fim e meio, na e›:ecucNo do programa administrati
- 

vo; 

II - Estudar, definir, propor normas, pianos e procedi -

mentos legais visando a protecNo e o bem estar da comunidade, bem 

como o bem pOblico e o privado, inclusive remoNo, troca, afssts -

mento, promocNo e premia0o de funcionarios. 

III - Proceder estudos solicitados pelo gestor ou por 
outro superior hierarquico, para a realizacNo de acNo conjuntas, 
com Org&os municipais ou com Ord2fos da area estadual e federal; 

IV - Participar de trabalhos, reuniales, quando devida-
mente convocados, polo gestor ou por Poder Constitucional; 

V - Atuar harmonicamente, sem competitividade, para nNo 
alterar ou dificu,Itar o programa de trabalho do municipio, comu- 
nicando ao gestor ou superior hierarquico das dificuldades que, 

s admi:as- 
por ventura, venha a encontrar na e>:ecu0o de programa 

trativos. 

Art. 7o - As Autarquias ou Funda0es, prestarNo conta 
de suas atividades ao Gestor Municipal, quando acionadas ou quan -

do houver necessidade de prestacNo de contas para avaliac'Eio do 

servico. 

Art. Bo - A Chefia de Gabinete, que tem status de Se-
cretaria Municipal, tem papel preponderante, reali2ando a tarefa 

de relacbes pOblicas e de coordenador da agenda do trabalho admi -

nistrativo e politico do gestor municipal. 

CAPITULO II 
DAS COMPETENCIAS  

Art. 90 - A SEMAD - Secretaria Municipal de Administra -

q'ao, como Secretaria mais antida, compete derir o sistema admi-
nistrativo em todo o seu universo, funcionando comp Coordenadora 
dos Pecursos Humanos, Guarda e Seguranca, Patrimbnio e Interliga -

cNo com o empresariado municipal. 

loo- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Dar todo o apoio burocraticO, na expedicNo e recebi -

mento de oficios, cartas ou memorandus; 

Trabalhar na redacNo de Leis, Decretos, Portarias ou 
qualquer outro documento de carater interno nu externo; 

4 



c) Arquivamento do documentos de todoa os niveis, con-
trole dos livros de registro, Decretos. Leis e outros documontos 
importantes para a historia e para a informa0o. 

d) Substituir o titular do caroo, quando designado. 

§ 2po- Compete a Coordenadoria de Recursos Humanos: 

a) Manter atualizadO o cadastro do pessoal; 

b) Confeccionar a RAIS anualmente para efeito do PASEP; 

c) Cadastrar junto ao Banco do Brasil SSA, todos os 
funcionarios junto ao PASEP, quando houver necessidade; 

d) Fornecer Certido de Tempo de Servi;o de acordo com 

os registros funcionais; 

e) Fornecer parecer em processos de adicionals por Tem -

po de Servico, Licenca Sem Vencimento, Licenc.a 	 Licenca 

Repouso ou qualquer outro assunto que o servidor se julgar com 
direito, podendo, em alguns casos olerecer as Alegacbes Finais em 
processos que necessitem de sua intervencNo; 

f) Conferir as informal:cities de frequencia, podendo ate 

recusa - los para e):plicat7„ties, caso encontre divergenclas. Ficam as 
frequencies, no entanto, sujeitas ao visto do Secretario de Admi- 

nistracltio; 

a) Confeccionar a Folha de 	Pagamento, 	conferir 

contra ----- cheques. informando a SEFIN os valores finais para pada- 

mento; 

h) Fazer lan;amento de todos os valores paoos nas fl-
chas cadastrais dos servidores e fornecer-lhes a Cedula "C" para 
efeito de Declara0o de Impost° de Renda; 

i) Manter todos os servicos necessarlos em boa qualida-
do, para oferecer ao sorvidor todas as informacbes possivels 
que visem facilitar sua vida profissional. 

§ 303-  Compete a Guarda e Segurancq: 

a) Manter a Guarda Municipal em permanente alerta no 
sentido de preservar os prOprios municipals, viglando com eerie-
dade o patrimbnio e dando seguranc.a as repartiOes 7  e ao Chefe do 
Poder ENecutivo, quando acionado, obedecendo a uma escala mOvel 
determinada pela Coordenadoria; 

5 



b) Compete a Guarda e Seguranca„ a zeladoria do Predio 
e da Copa que serve ao Gabinete, ordenando a limpeza constante, 

deixando que as escadas, gabinete, paredes e salas do predio 
estejam sujas ou inadequadas para o servico: 

c) Compete ainda, atraves do Au)tillar de V:i.nilencia, 
controlar o servico de Vigilencia e .):ecutado nas Escolas e Predios 
do Municipio; 

§ 400- Compete a Coordenadoria de Patrimobio: 

a) Ter sob seu controle todos os bens movels e imOvels 
do municipio; 

b) Manter um fichario, devidamente atualizado, de todos 
os bens mOvels do municipio; 

c) Manter atraves de programa de computador um cedastro 
completo dos Predlos, Escolas, Postos e outras unidades, comp 
Mercados, Creche .s,, Caixas d'agua etc. para um perfeito controle 
dos bens municipals. 

§ 5po- Compete a Coordenadoria Empresarial: 

a) Manter estreito relacionamento com as entidades de 
classe, comp AssociacNo Comercial, CAmara de Diretores Lojistas, 
Associaplo 	de Micro-Empresarios, na troca de lnformacbes e 
cooperacbes tecnicas para a melhoria dos sistemas que gerem ren-
das e divisas: 

b) Manter estreito relacionamento com as entidades fis-
cais do Governo Federal, Estadual e OrOos afins que venham, por 
seus trabalhos ajudar na melhoria do sistema de receita do muni-
cipio; 

c) Estreitar lacos com entidades que possam beneflelar 
o municipio de Castanhal, principalmente na cria0o de novas in-
dOstrias e implonta0o de complexos comerciais. 

Art. 10 - A SEF1N 	Secretaria Municipal de Finan;as, 
compete primordialmente, a responsabilidade polo Sistema Tributa-
rio e a quarda dos valores a si entregues, se responsabilizando 
ainda pela contabilidade, arrecada0o, pagamentos, empenhos, re-
cebimentos, transferencias de valores. Compete ainda fiscalizar 
os contratos, os livros de arrecada0o, os talbes de cobranca e 
tudo o mais que possa envolver valores no embito financeiro e 
econOmico do Municipio de Castanhal, gerenciando tambem no seu 
campo as Coordenadorias: Administrativa, de Receita, Financeira, 
Controle Intern° e de Fiscalizacao Tributaria. 



§ 	1pp- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a 	Controlar todo o material burocrAtice enderecade a 

Secretaria, encaminhando -os a quern de direito e despachando corn o 
SecreUirio os papeis que requeiram solu0o; 

b) Manter sob sua guarda o arquivo de correspondOncias 
enderecadas ao SecretArio, controlando tambem todos os oficios 
expedidos, cOpias de pareceres e outros documentos importantes da 

Secretaria. 

2oo-  Compete a Coordenadoria de Receita: 

a) Ter sob sua responsabilidade a expedi0o de notifi -

ca0o aos contribuintes para pagamento do ISS, IPTU, ITDI e Taxas 
Inverses, inclusive Alvara de funcionamento; 

b) Manter um perfeito controle sobre os contribuintes 
do Impost° Sobre Servico de Oualquer Nature2a, inclusive com ca-
dastro com todos os dados do contribuinte; 

c) Manter um perfeito controle completo sobre o contri-

buinte do Imposto Predial e Territorial Urbano; 

d) Manter estreito relacionamento com a Coordenadoria 
de Terras, estimulando a arrecadacNo do ITOI, Laudemios e outras 

taxas legais; 

e) Manter um perfeito controle sobre contribuintes das 
Ta>:as de Locali2a0o (AlvarA), encaminhando, 5e for o caso, a 
relacalo dos inadimplentes ao Secretario de Financas pare as pena 

lizacbes legais; 

f) Manter cadastro dos contribuintes com atividades 
auttlnomas e/ou profissionais liberais, inclusive do Transporte 

Urbano; 

a) Ter controle sobre as atividades circenses, parques 

de diversbes, ambulantes e vendedores em geral para que se lega -

lizem perante o Fisco Municipal; 

h) Manter o Cadastro Tecnico sempre organizado, com 
plantas de valores atualizados e com controle dos imoveis; 

i) Fornecer Certidbes, Declaracbes on outros papeis que 

estejam sob sou controle; 

j) Ter uma estatistica permanente da arrecadaco banca-
ria dando baiXa nas fichas dos contribuintes e denunciando a As-
sessoria Juridica os inadimplentes on aqueles que alegam razbes 
que fogem a sua compettncia. 
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§ 39p- Compete a Coordenadoria Financeira: 

a) Compete a analise.de documentos para a remessa para 
o setor contabil; 

b) Ao setor de Tesouraria compete primordialmente ter 
sob sua responsabilidade a guarda de valores pecuniarios, ties 
de cheque, controle das contas do municipio com os mais diversos 

bancos; 

c) Ter ainda sob a guarda no setor de Tesouraria o con-
trole dos documentos devidamente empenhados e com devido visto do 
Secretario e Prefeito para o pagamento final, no prazo estipulado 
ou no dia determinado polo Secrotario para a ocorrencia do fato; 

d) Manter escriturado o livro proprio de reoistro do 
pagamentos e os livros de entrada de valores transferidos ou ar-
recadados, tondo o cuidado de anotar o nome do beneficiado, nOme-
ro de cheques, banco e demais dados nocessarios para clue haja 
transparencia o lisura no ato; 

e) Peco'ber DS valores arrecadados pelas demais Secreta-

rias que venham de taxas de sepultamento, elugueis, texas de per-

menencia, taxas de liconca e outras taxas quo derem receita. 

f) Ter sob sua responsabilidade e duarda os livros, o 
cofre e os documentos de arrecadaOlo e pagamento e tudo aquilo 

quo venha a ser fiscalizado pelos tribunals. 

g) Padar o pessoal quando determinado para tal, dentro 
do cronograma tracado polo Secrotario do Financas. 

§ 49.o- Compete a Coordenadoria de Controle Interno: 

a) Toda a responsabilidade de conferencia, de avalia0o 
o de cumprimento do programa orcementario, cabe a esta Coordena -

doria que analisara todos os documentos, indistintamento, dando 
parecer, se pode ou set- pago. Analisara tambem os documentos 
para pagamento se esto enquadrados no Programa Orcamentario, sua 
posicgto fiscal, sua codifica0o contabil e se cumpriu a Lei de 
Licitaco, quando estiver dontro dos valores de obriga0o. Anali-
sar, sem constrandimento, tudo o quo for prociso, pois sua funcNo 
e importante para a transparencia do Governo e toda e qualquer 
falha cabera a si a responsabilidade, pois tem de estar em perma-
nente contato com o Setor Contabil, Setor Financeiro e com os 
controladores de Receita. 0 Controle Intorno tem papel primordial 
no contemto administrativo/financeiro e todo sucosso ou insucesso 
do Prefeito cabera a este setor os louros da vitOria ou derrota. 
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§ 5go- Compete a Coordenadoria de Fiscalizac0 Tributa# 

a) Conferir todos os documentos enceminhedos pare co-
branca, principalmente se este for amigavel e one posse gerer 
entendimento com o fisco municipal; 

b) Levantar a ficha cadastral dos inadimplentes, espe-
cialmente os devedores do ISS, Ta>:as de Localiza0o ou outro 

qualquer debit° fiscal; 

c) Encaminhar ao setor juridico todas as questbes que 
fugirem a sua alcada, sugerindo a cobranca judicial se esgotados 
todos os meios para um acerto amigavel; 

d) Estar suficientemente municiados de provas para pro-
por cobran;a judicial e buscar sempre amparo no Codido Tributario 
para que o Setor Juridic° encontre respaldo pare seu trabalho; 

e) Manter contato permanente com a Coordenadoria de 

Receita para atue ,lia0o dos mapas de contribuintes inadimplentes 

e de devedores que figurem na Divida Ativa; 

f) N14o perder prazo, no caso de contribuintes inadim -

plentes, em proceasos que atinjam cinco anos, para clue nr=;lo selam 
dados como prescritos, propondo nesse caso, AcNo Judicial imedie-
ta, para que o Municipio seja ressarcido em seus direitos; 

g) Fiscalizar os livros contabeis, notas fiscais de 
prestacNo de servico, pagamento de ISS e tudo aquilo que mereca 
ser observado e clue venha gerar renda para o Municipio; 

h) Determiner aos Fiscais de tributo a fiscalizaco nos 

escritorios de contabilidade, munidos de ordem Judicial, se for o 

caso, e que posse faier a apura0o nas deciareOes e possa evitar 

confronto fiscal. 

Art. 11 - A SEURB - 
Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, e o Org2fo de apoio administrativo no que concerne a 
obras, servicos, construcbes, melhoramentos, urbanismo, limpeza 
pOblica. Cabe ainda, controlar e coordenar as construqbes do cu-
nho municipal e de cunho particulares, obedecendo os ditames do 
COdigo de Postura e Zoneamento Urban°. Cabendo ainda o controle 
dos Estradas Vicinais e a estrutura das Vilas, Aorovilas e povoa-
dos do Municipio, gerindo ainda Coordenadorias: Administrativa, 

de Urbanism°, de Coleta de Li .A° e Limpeze POblica, de Obras, de 

ManutencNo de Equipamentos e de Maquinas Pesadas. 

§ 1po- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Controlar todo o material burocratico enderegado a 

Secretaria, encaminhando -os a quem de direito e despachando com o 

Secretario os papeis que requeiram solu0o; 
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b) Manter sob sua duardo D arquivo dp correm.p ,:mdOncies 

enderecados ao Secretario, controlando tambem DS oficioF epodi -

dos, cOpias de pareceres e outros documentos importantes da Se - 

cretaria. 

2qo- Compete a Coordenadoria de Urbanismo: 

a) Coordenar todos os projetos do Govern° Municipal na 
execucNo de obras novas, reconstrucNo e melhoramentos dos prO- 

prios; 

b) Coordenar todos os pedidos que estejam lioados an 
setor de urbanism°, mesmo que a execu0o seja feita por tercei-

ros, coordenando ainda projetos de urbanizacNo de pracas, logra-
douros ou em projetos que exijam a presenca de tecnico de nivel 

universitario; 

c) Menter estreito relacionamento com o CREA-PA-AP, 
credenciado em Castanhal, para o controle de novas construcbes; 

d) Informar an Cadastro Tecnico da PMC, do inicio de 

construcbes para efeito de modifica0o do BIC para fins de IPTU; 

e) Manter estatistica do nOmero de construcbes licenci-
adas, buscando sempre o apoio da Coordenadoria de Obras, obser-
vando sempre o nOmero de metros construidos e tudo o que possa 
servir de informago cadastral. 

§ 3go- Compete a Coordenadoria de Coleta de Lixo e Lim-
peza POblica: 

a) Coordenar a coleta de limo domiciliar, industrial, 
pOblico e hospitalar, obedecendo o programa elaborado para a exe-
cuq'iho da tarefa, especialmente no que se refere an 1 .1>!o hospita-
lar due dove obedecer padroni2a0o diferenciada, podendo recorrer 
an setor especiali.zado da SESMA, garantindo dessa forma a sa0de e 
n bem estar de quem esta lidando com o trabalho. Da mesma forma 
como dove ser tratado o lixo industrial, que carece de entendi-
mento entre a empresa e a Coordenadoria para que nZiAn haje contra-
tempos. Ouanto an limo pUblico, cabe a Coordenadoria de Obras em 
parte dar soluOps cedendo mAquinas e equipamenton para a reali-
zas:"Io da tarefa de coleta das capinas e das desobstrucbes de va-

la; 

b) A limpeTa p6blica compete limpar ruas e arterias 
Oblicas, limpar bueiros, canais e trabalhar conjuntamente com a 
Coleta de lixo, prioril!ando os programas elaborados pela Secreta-

ria de Obras .„ podendo atuar no paisagismo, cortes de arvores e 
cuidando dos jardins e canteiros de ruas e avenidas e no que for 
necessario para o desempenho da funcAo; 
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c) Ester sob seu controle D ponto do pessoel, as tare-

fas a serem executadas, distribuicties de setores pare os carros 

coletores e veiculos auxiliares, a manuteno do depoito do li-

xo, adequaci4o do aterro sanitArio. Cabe tambem oferecer condicbes 

de trabalho para aqueles quo eYterc.am tarefas periculosas, sem que 

haja risco de vide ou de sa0de. 

§ 4po- Compete a Coordenadoria de Obras: 

a) Compete, primordialmente, a este Coordenadoria, a 

missNo de guardi do Cbdigo de Obras e Cbdigo de Posture, no quo 
se refere a obras, estando no seu universo a fiscalizac',No de to-

das as obras, quer sejam da municipalidade, quer sejam de parti -

culares, construidas no municipio; 

b) Compete ainda, verificar plantas, especificaqbes do 
terreno, medidas e analisar a construcNo em si, situa0o perante 

o CREA-PA-  AP e junto a Fazenda Municipal; 

c) Nos casos que no haja documentos de licence, noti -

ficar o proprietario dentro dos prazos estipulados e em caso de 
nPAo atendimento interditar a obra com o " EMBARGO "; 

d) As construcbes residenciais efou comerciais so node-
c.) ser liberadas para uso-fruto, apOs a vistoria, se aprovadas r

s  a especificacbes de higiene, limpeza, hidraulica, energia, lumi-
diante o instrumento do " HABITE-SE "; nosidade e ventilacNo, me  

e) Manter o arquivo das plantas de construcbes novas, 

reformas etc; 

f) Fornecer a SEFIN as informacbes necessaries de medi
-

c'iNo de obras, terrenos em construcNo ou qualquer fato due posse 
gerar renda, devendo manter uma equipe sempre atuante nes rues, 
procurendo se inteirar de todo e qualquer tipo de construOlo, 

analisando -as se obedecem o sistema de arruamento, ordenamento de 

futures aberturas de rues etc; 

g) Alem de possuir uma Equipe de liscalizacalo, desenho, 
analistas a Coordenadoria dove ter em sou quadro tecnicos de alta 
qualificaco pare as analises de natureza tecnica; 

h) Coordenar o servico de eletricidade, hidrAulica e 
manutenc;No desses servicos no Ambito do municipio,, atendendo, 

inclusive outras Secretaries ,  

§ 5op- Compete a Coordenadoria de Manutenc4b de M64ui
-

nas Leves e Pesadas: 

a) Mentor sob controle todos os equipamentos loves da 

municipalidade, cuidando -os e mantendo -os em pleno funcionamento, 

inclusive com reviso permanento, dando conhecimento permenente 
enha a ocor- 

trans ao Secretario de Obras sobre qualquer probleme quo v 
rer, principaimente no que di2 respeito aos veiculos, cos 	 - 

portes pequenos etc..; 
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h) Manter ficha cadastral de cada veiculo ou oquipamen -

to, anotar.`  —.', de fabricac;:lo, motor, chassis com numera0e, 
Marca e tipv de manutenco reali:z!ada, rpm dia e bora e quais as 
pecas que foram repostas; 

c) Ter sob sua quarda a cOnia de todos os pedidos fei-
tos pot- requisiOlo ao almoxarifado central; 

d ) Manter uma equipe de mectinicos, borracheiros e pes-
soal de apoio para emergencias e pare deslocamentos em caso de 

necessidade; 

e) Manter estoque de pecas sob sua responsabilidade e 
prestar esclarecimentos caso seja acionado polo Secretario ou 

superior hierarquico; 

f ) ZeIar pela manuten0o das maquinas pesadas da muni-
cipalidade, como motoniveladoras, tratores, basculantes, pa car-
regadeira etc; 

g ) Ter sob seu controie fichario completo com o histb-
rico das maquinas, e equipamentos sob sua responsabilidade, tendo 

o cuidado de anotar nome, ano de fabrica0o, marca, nOmeros de i-

dentificaco etc; 

h) Ter sob sua responsabilidade equipe de mect'inicos 
especialistas e equipamentos para a solucgio dos problemas apre-
sentados. Compete ainda ao Coordenador comunicar a seu superior 
todas as anormalidades que por ventura venham a acontecer, fa2en-
do relator- 10 de ocorrencia. 

Art. 12 - A SESMA - Secretaria de Sa6de, Saneamento e 

Moio Ambiente, compete, primordialmente, gerenciar a sa0de pObli-

ca do municipio e a si cabe o desenvolvimento do Sistema Munici-

pal de Sa0de, no campo da sa6de curativa e preventiva e propor a 

unificaO° do process° com ftsrgos afins da area estadual e fede-
ral. A Secretaria, dove ser, preferencialmente, exercida por um 
Medico ou profissional sanitarista com excelente curriculum e 
profundo conhecedor de sa6de pOblica. Estando, ainda, sob sua 

responsabilidade as soouintes Coordenadorias; Administrativa, 
Saneamento, Sa0de P(blica, Meio Ambiente e VigilAncia Sanitaria. 

§ loo- Compete a Coordenadoria Admoinistrat±*a: 

a) Controlar todo o material burocratico endereL7ado a 

Secretaria, enraminhando -os a quern de direito e despachando com o 

Secretario os papeis que requeiram solu0o; 

b) Planter sob sua ouarda o erquivo de correspondncias 
enderecadas ao Secretario, controlando tambem todos os oficios 
expedidos, cOpias de pareceres e outros documentos importantes da 

Secretaria. 
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§ 2pp- Compete a Coordenadoria de Saneamento: 

a) Manter sob seu controle todas as areas com problemas 
de saneamento e que possam ser motivo de solucZ:lo e ter sob con 
trole o sistema de esgoto, superindo ao Secretario onde e: ,:ecutar 

servicos; 

b) Ter sob seu controle os pocos, caixas d'agua e mini 
sistemas de Aqua espalhados pelo municipio, oferecendo assistOn-
cia a todos os sistemas que exigirem essa preocupacNo; 

c) Oferecer parecer em servicos e processos que exijam 
essa providencia. Assessorar o Secretario quando necess&rio e 
quando solicitado. 

§ 3oo- Compete a Coordenadoria de Sa0de POblica: 

a) Manter o servic:o de medicine curative e preventive 
em perfeitas condicbes de atendimento a clientele; 

b) Promover cursos, seminarios e coloquios, para orien-
ta0o da popula0o, principalmente quando houver necessidade de 
esclarecimento sobre assuntos de sa6de pOblica doences transmis-
siveis, esclarecimento profilatico e outras medidas preventives; 

c) Manter escala de servicos para Medicos, OdontOlogos, 
tecnicos especiallzados, que atendem no posto"Dr.Luis Chariette", 
para onde convergem clientes desprovidos de PrevidOncia Social; 

d) Planter completo fichario dos atendimentos realizados 
em todos os Postos de Sailde, tanto da Bede, comp da Zona Rural, 

inclusive 	os atendimentos com alimentos para parturiente e 

recem-nascidos: 

e) Manter um completo quadro onde figurem todos os da-
dos sobre os pacientes que procurarem os Postos Medicos, Gabine-
tes Denterios, Programas de Preven0o. Setor de Doencas Endeimicas 
e de notificaco compulsoria e Setor de Doencas raAo especificadas 
e todo e qualquer tipo de atendimento; 

f) Manter um completo quadro de informagbes sobre 
trabalho da Maternidade de Aped, incluindo a distribui0o de re 
medios, quadro de vacinas etc.; 

g) Manter quadro estatistico do estoque de medicamentos 
e outros materials para o desenvolvimento do trabalho da Sa0de 

POblica; 

h) Manter quadro de visitas ou comandos medicos a Zona 
Rural e ter, se possivel, um quadro informetivo de leitos hospi-

talares no municipio, sua ocupa0o o a destineOlo das ofertas. 
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§ 4go.-- Compete a Coordenadoria de Meio Ambiente: 

a) Cabe, primordialmente, a este Coordenadoria defender 
sob todos os aspectos a melhoria do meo ambiente, consideradas 
na definicgto de qualquer politice, programa ou projeto, pOblico 

ou privado na area do municipio; 

b) Ester em porfeite harmonia com o trabalho desenvol -

vido pelo Estado, atraves de sua Secretaria Especializada; 

c) Zelar pela conservarOo das florestas e reservas ex-

trativistas, fomentando a restaura0o das Areas ja dedradadas ou 

exauridas„ de acordo com as tecnicas adequadas, podendo sugerir 

convenios ou emparceiramentos; 

d) Zelar pelas Areas de preservacAo dos corpos aquAti -

cos, 	principalmente, as nascentes, inclusive grotbes, 
olhos 

d'agua, mediante estudos de impactos ambientais; 

e) Assegurar a biodiversidade dos ecossistemas, preser-
vando o patrimonio genetico, biolOgico, ecoltigico e paisagistico 

e definir espacos .  territorials a serem especialmente protegidos; 

f) Promover a educa0o ambiental em todos os niveis e 

proporcionar informacNo ambiental; 

g) Ter pleno controle sobre os minerios de classe II 

existentes no Municipio, especialmente as de lateritas, arpia 
e 

pedras, criando programas 
clue visem dar melhor ordenamento as 

Areas onde possam provocar impacto ambiental; 

h) Assossorar o Poder POblico em materias e questbes 

relativas ao meio ambiente. 

§ 5go.- Compete a 
Coordenadoria de VigilAncia Sanitabia: 

a) Controlar e fiscalizar, os ambinetes de trabalho, 
processos de trabalho, onde se produzam ou comercializem alimen-
tos, quer sciam " in nature " ou no, alertando sempre, pare due 

o local esteja adeguado pare servir a popula0 	
ue o sem gualgr tipo 

de risco; 

b)
Garentir sempre a popula0o um trabalho voltado pare 

o seu bem estar e a garantia de clue os ambientes esto aptos e 

no oferecendo riscos a sa(/de pUblica; 

c)
Apreender, mediante laud°, mercedorias ou produtos 

quo possam trot:7.
..er riscos a sadde, principalmente as mercadorias 0de,  

fora de validade, periculosas ou potencialmente periculosas, in - 
o 

timando sempre o 
pstabelecimento a apresentar defesa no caso de 

se sentir prejudiced° ou nNo; 
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d) Os integrantes de Vioiltncia 	
em suas mis- 

sties devem ester ocompanhados de um Medico VeterinArio 
DU Sani -

, 
tEirist, ventidos e identificados adequodamente; 

e) Se possivel, todas as vezes que se fizer 	pos- 

sa a Coordenadoria convidar, membros de Sindicatos, Policia Civil 

e Membros da 3a Regional , de Sa0de, pare melhor qualificar o ser-

vico; 

1) Executer as acbes de vigilAncia epidemolOgica, de 
qualidade dos alimentos e controle de infecOo hospitalar, em 
coleboracNo com os orgos Federal e Estadual, quando for o caso. 

Art. 13 - A SEMAGRI - Secretaria Municipal de Agricul
-

ture, compete primordialmente, a responsebilidade de controlar e 
coordenar o desenvolv1mento econOmico no setor agropecuario, de --- 
senvolvendo gestbes .que envolvam pesquises de politicos agricola, 
agraria e fundiar1a, envolvendo ainda os diversos setores empre

-

serials e de trabalhadores rurais, propiciando melhores condicbes 
de vide, justica social e aumento da producNo agropecuaria, pro-
ducNo de alimentos, com planos e metes compativeis e edequadas as 
peculiaridades do Municipio. Cabe tambem gerenciar as sequintes 
Coordenadorias: Administrativa, ProducNo Animal e Produco Vege-

tal. 

§ 1po- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Controlar todo o material borocratico enderegado a 

Secretaria, encaminhando -os a quem de direito e despochando com 

Secretario os papeis que requeiram solu0o; 

b) Manter sob sua guarda o arquivo de correspondenc1es 
enderecadas ao Secretario, controlando tambem todos os oficios 
e>medidos, copies de pareceres e outros documentos importentes da 

Secretaria. 

§ 2po- Compete a Coordenadoria de ProducOb Animal: 

a) Incentivar a pesquisa da pecuaria que garanta o de-
senvolvimento do setor de producNo, buscando sempre alternativas 

ias com laboratOrios especieliTados 
no campo tecnolOgico e parcer  
e)!istentes no Municlpio; 

b) Incentivar os pequenos criatOrios pare produ0o lei-

teira e a melhoria genetica do rebanho; 

c) Proper diretri:ze5 e programas de politica que visem 
a melhmria do rebanho, buscando parcerias entre os OrgAos Fede

-

rais e Estaduais para um melhor planejamento; 
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d) Opoiar as injciativas do Si.ndicato Rural, especial -

mente na reali2a0o de eventos e por ocasi'ao da Feira Agropecua 

ria; 

e) Propor diretries.e programas de incentivo ao deson -

volvimento da Piscicultura e Carcinocultura no Municlpio. 

§ 3qa- Compete a Coordenadoria de Produc46 Vegetal: 

a) Incentivar a pesquisa da produgNo vegetal, especial -

mente de leguminosas e folhagens, buscando alternatives no campo 
tecnologico e parcerias com os ordNos de extensNo e que possam, 
de uma certa forma ajudar o Municipio a crier alternatives no 

setor de alimentacNo vegetal; 

Incentivar as hortas caseiras, hortas escolares 
tudo o que possa servir de producNo alternative ao Municipio; 

c) Planter estreito relacionamento com as associacbes de 
classes Coeperativas, Sindicatos e outros orgos ligados ao set or 

aciricola; 

d)
Se possivel manter estatistica sobre a entrada de 

frutas, verduras e outros tipos de Alimentos de origem agricola e 

ter sob con 
trole a producNo do Municipio de Castanhal e sua des

-

tinacNo final etc; 

e) Incentivar a competitividade e discutir a vocacNo 
icola do Monicipio, buscando alternatives de financiamentos e 

agr 
de fonts que possam melhorar as atividades aoricolas, principal

-

eueno e medio produtor; mente no que tange ao p q  

f)
Ter sob controle, se possivel, todas as informacbes 

de pequenas, medias e grandes propriedades no Municipio: o que 
produzem e o que fazem, pare fins estatisticos; 

g)
Incentivar a pesquisa no Campo Experimental da Pre-

feitura abrindo o espaco pare a reciclaoem de agricultores, pro 

dutores e estudantes , 
ofermcendo cursos e treinamento pare o de- , 

senvolvimento de tecnicas de manejo; 

h)
Incentivar as Cooperatives e OrgNos que se envolvam 

com a agriculture na busca de alternatives no campo da fruticul 
tura pare se criar produtos com padrNo de exportacNo, principal-

mente com frutas 	
plenamente adaptaveis em nosso solo; 

i)
Incentivar as Cooperatives e OrgNos que se envolvam 

com a agriculture e crier alternatives pare o aumento da producNo 
de frutas exportaveis, como o mamNo, melNo, maracuja, cupuacu 

etc. 
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Art. 14 - A SECULT - Secretaria Municipal de Educaqo, 
Desporto, Cultura e Turismo, compete coordenar, gerir e ordenar 
todo o Sistema Educacional, Cultural, Turistico e Desportivo do 
Municipio de Castanhal, dentro do que preconiTa as normas e dire 
trizes da educa0o e o que determina a Constitui0o Estadual e 
Lei OrgAnica- Cabendo ainda, a SECULT desenvolver programas para 
adocNo de estudo Supletivo, Convenios, cursos e outros meios para 

o desenvolvimento da educatOo. Cabe ainda a esta Secretaria ter 
sob sua responsabilidade as seguintes Coordenadorias: Administra -

tiva, Ensino, Cultura, Merenda Escolar, Desporto e Turismo. 

§ lop- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Dar todo apoio burocratico, na expedi0o e recebi -

mento de oficios, cartas, memorandos de carater interno e e)tter -

no, devendo ficar sob sua responsabilidade 	arquivamento, regis- 

tro, tombamento e qualquer outro servico que for necessaria para 
a preservacNo de documentos importantes, inclusive os histOricos, 
Convenios, tratados ou qualquer outro papel; 

b) Man'ter a agenda do Secretario em condiqbes de cum-
primento, principalmente as visitas aos estabelecimentos de ensi -

no, as escolas conveniadas, creches e entidades liqadas a educe- 

se for a caso; 

c) Manter o calendaria de reunibes, com Coordenadores, 
Diretores, Professores especializados, assim coma o calendario de 
cursos, coladuios e Seminaries que visem a aperfeicoamento da 

educa0o no seu universo. 

§ 2op- Compete a Coordenadoria de Ensino: 

a) Coordenar o ensino municipal, dando encargos aos 
setores competentes, as Diretaras e Secretarias das unidades es- 

colares: 

b) Manter estatistica do corpo docente e discente, das 
vagas existentes, preenchidas ou a preencher, do nOmero de eva

-

sbes, das causas e consequencias; 

c) Planejar, juntamente cam as Diretoras, Professoras e 
quadro tecnico, os planos de aula e a planifica0o do ensino mu-
nicipal, salientando a metodologia e a didatica a ser aplicada; 

d) Ter sob seu controle todas as escolas ou estabeleci
-

mentos escalares da redo municipal, ne_tmero de meveis e>:istentes, 

material permanente ou passarleiro; 



e) Manter um permanente controle do quadro de pessoal 
existente sob sua responsabilidade, verificando o comportamento, 
o desenvolvimento no trabalho, ,necessidade de FRMOONO, adapta0o 

e transferOncia. Da mesma forma como deve estar atento para o 
quadro de ferias, para OE funcionarios corn 12 no mais meses, li- 

outros direitos constitucionais e estatuArios, encami-
nhando todos os pedidos para a Coordenadoria Administrativa para 
que o Secretario possa analisa-los e dar parecer final; 

f) Ter um perfeito entrosamento com o Secreterio de 
EducacNo para que todo o trabalho tenha supervis'ao e controle. 

§ 3oo- 
Compete a Coordenadoria de Merenda Escolar: 

a) Manter or fichas toda a informa0o possivel, de es -

toque de mercadorias, proeedOncia, validade, laudos de controle e 
tudo o clue posse apresentar para que, quando acionado, tenha ar-
oumentos para exp ,licacbes; 

b) Manter, so possivel estoque minimo de mercadoria com 
a finalidade de @tender toda a rede escolar, tanto da Area do 
Estado comp do Municipio, dentro do espirito da municipaliza0o 
da merenda; 

c) Exigir sempre que toda a mercadoria esteja acompa-
nhada de respectivo laudo de controle de qualidade, tempo de va-
lidade e condicbes de armazenamento, denunciando imediatamente 
todas as possiveis irregularidades aos Orggios consultores. tqo 
aceitar, sob qualquer hipOtese as acbes praticadas por qualquer 

organism°, quer seja interno ou externo que venha, de alqum modo, 
prejudicar a transpartMcia dos negOcios e servicos. Podendo, ate 

mesmo fazer a denOncia ao Gestor Municipal por se tratar de as-
sunto de alto interesse do municipio. Estando, neste caso, acima 
mesmo das decisbes do Secretario. 

plop- Compete a Coordenadoria de Cultura: 

a) Ter sob sua responsabilidade a Casa da Cultura, po-
dendo usar o titulo de Diretor da Casa da Cultura, para identifi -

car-se comp responsavel por essa Casa; 

b) Ter sob sua responsabilidade o comando da Banda Mu-

nicipal " 28 de Janeiro ", estando ainda sob sua guarda, os ins-
trumentos musicals, as partituras e estetuto. Podendo ainda pro-
mover convenios com Fundacbes, Bandas Congeneres, com a finalida -

de de divulgar a cultura musical; 



c) Ter sob sua responsabilidade o controle e a coorde-
na0o da Biblioteca Municipal e as Bibliotecas que estejam funci-
onando fora da Casa da Cultura, atualizando a estatistica de ti-
tulos, livros histOricos, documentos importantes, tratados e pee 
cas de importAncia histelrica para o municipio. Separar o material 
de consulta, do arquivo pOblico, mantendo tambem convOnios com 
1NL, Biblioteca do Estado, Arquivo POblico do Estado e com todos 
os orgf4os que possam prover a Biblioteca com livros e documentos 
importantes; 

d) Manter com entidades culturais ConvOnios para o es-
treitamento de troca de ideins e permanente contato corn a Secre-
tarla de Cultura do Estado; 

e) Promover concursos literarios, nos mais diversos 
generos; 

f) Manter sob sua duarda a pinacoteca municipal, foto-
graflas do municipio e de eventos, ter sob controle permanente 
cadastro de livros emprestados e tudo o que mais necessitar para 
dar 	Coordenadoria de Culturn, a determinacNo de quardiN da po- 
litica cultural do municipio e a Mi .F.F0 de ser a percursora de 
implantac'Ao da FUNCAST 	FundacNo Cultural de Castanhal, que em 
futuro prOximo virA gerir o setor cultural. 

§ 5op- Compete a Coordenadoria de Desporto: 

a) Ter 	sob 	seu 	controle todo 	o 	patrimOnio 
Poli - Esportivo do municipio de Castanhal, desempenhando a fun-
10o de coordenadora dos esportes dentro do Ambito do municipio, 
principalmente promovendo e apolando competicbes na Area urbana e 
rural, oferecendo tambem apoio a Lida Atletica Castanhalense e as 
entidades afins, inclusive a de estudantes secundaristas; 

b) Manter em ordem o Estadio "Mao:imino Porp.ino Filho”, 
com limpeza permanente no piso de jog°, aparando a grama e fazen-
do um trabalho de drenagem compativel, manuten0o das arquibanca-
das, cabines de Imprensa e radio, marcac'Ao, traves, bancos de 
reservas, alambrados etc; 

c) Manter 	em ordem o Ginasio de Esportes "Loyola 
Passarinho", com limpeza permanente dos vestiarios, salas de reu-
nifies, banheiros e sanitArios. Manter sempre em ordem a quadra, 
as redes, as traves, os bancos, as arquibancadas, alambrados e 
outros aparelhos que comptiem o acervo do GinAsio. Observar o sis-
tema hidrAulico e o sistema de iluminaOto comp necessidade perma-
nente para que esse prOprio esteja em perfeitas condicbes de uso; 

d) Fazer relatOrios mensais ao SecretArio de Educalo, 
para que esta Coordenadoria possa se ajustar ao sistema educacio - 

nal. 
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§ 6po- Compete a Coordenadoria de Turismo: 

a) Manter um permanente calend:tirin turistico de todos 

os eventos realizados no municipio, cadastrando dessa forma todas 
as associactes, grupos, irmandades, clubes que de uma certa forma 
mantenham manifestacties folclOricas on parafolciOricas dentro do 
ambito do municipio; 

b) Ter sob sua responsabilidade a coordenacNo da reali-

za0o do Baile Municipal e do Carnaval de Rua; 

c) Manter estreito relacionamento com a Secretaria de 
Estado de Cultura e com a sua divisNo de Turismo, Paratur e to-
dos os OrgNos quo possam ajudar o municipio a promover o turismo; 

d) Fezer campanhas no Onibus intermunicipais, distri -

buindo panfletos, oferecendo os servieos da cidade, pois esse 
turismo flutuante e de grande importAncia para o crescimento eco-
nbmico do municipio; 

e) Minter estatistica de todos os eventos realizados no 

interior do municipio, como sejam: 

• Cirios Religiosos 
• Dancas Folcloricas op ParafoclOricas 

• Competiceies Esportivas, coca, pesca etc. e 

• Aniversarios das Agrovilas; 
. Pontos 	de Atra;No 	Turistica (Rios, Idarapes, 

Costumes etc.) 

f) Planter estatistica de todos os eventos reallzados na 

sede do municipio, comp sejam: 

Eventos reliolosos; 
• Dancas FolclOricas e Parafolcloricas; 
• Competictles, de um modo geral; 
• Eventos socials, comerciais e Esportivos e 

. Feiras agropecuarias e outras manifestacbes. 

g) Manter estrelto relacionamento com a Coordenadoria 
de Comunica0o e Relacbes PUblicas, no sentido de explorar a mi-
dia em seu universo, na divulga0o de fatos, eventos e aconteci -

mentos. 

Art. 15 - A 	SINFRA - 	Secretarla 	Municipal 	de 

Infra-Estrutura e Desenvolvimento, compete coordenar, gerir e 
ordenar todo o slstema de abastecimento, terras patrlmoniais, 
transporte urbano, desenvolvimento rural e cuidar da Defesa do 

Consumidor, dentro do que preconiza o piano administrativo, orde-

nando todo o sistema de infra-estrutura municipal pare servir de 
apoio a populacao, principalmente no que diz respelto aos servi-
cos essenciais. Cabendo a esta Secretaria gerir as seoulntes Co-
ordenadorias: Administrativa, Abastecimento, Terras Patrimoniais, 
Transporte Urban°, Desenvolvimento Rural e Defesa do Consumidor. 
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§ lop- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Dar todo apoio burocratico na cl:,TeditOo e recebimen -

to de oficios, cartas, memorandos de carater intorno e externs, 
devendo ficar sob sua responsabilidade o arguivaments, o registro 
e todo e gualguer outro serviii;:o que for necessaris para o bom 

desempenho da Secretaria; 

b) Manter a agenda do Secretario em condicbes de cum -

primento, princioalmente as visitas, e compromissos oficiais s as 
reunibes com os Coordenadores e subordinados em deral. 

2oo- Compete a Coordenadoria de Abastecimento: 

a) Ter sob seu controls o abastecimento em geral do 
municipio, principalmente o abastecimento nos mercados de pei>te, 
carne mariscos e outros produtos que sirvam para a alimenta0o , 
da popula0o. Ter ainda sob seu controls os precos, a orocedOncia 

e o controls de tudo o clue venha e sirva para o abastecimento; 

b) Monter controls do preco da Cesta Basica, reelizando 
pesguisas em estabelecimentos comerciais, dando conhecimento as 
pnblico atraves do imprenso, do resultado dessa coleta. Monter 

i di_
tambem sob controls o preqo dos principals produtos nas mas 

lojas do cidade, para ter uma estatistica do custo de vi -versos 
da, denunciando os abusos e as violacties no direito do consumi -

dor; 

c) Ter sob sou controls_ as feiras livres e feiras de 
ercio ambulante, mantendo cadastro personalizodo e mantendo com 

cobrano de localiza0o provisbria, procurando sempre 
dificultar 

a entrada de 
ambulantes pare n2to criar problemas com o comercio 

regular; 

d) Ter sob son controle os acouques e se possivel visi-

tor os matadouros para saber a procedfMcia e a qualidade dos ali 

mentos. Ter sempre, que possivel, conhecimento dos alimentos que 

cheguem de outros Estados, verificando notas e documentos. 

§ 3po- Compete a Coordenadoria de Terras Patrimanials: 

a) For como missNo principal gerir o setor de terras 
urbanos do municlpio, inclusive aguelas, definidas coma tal, nas 

Agrovilas e Vilas, podendo propor, guando necessario a definiO° 
de cria0o de Areas patrimoniais em localidades que rco tenha 

sido definida; 

b) For sob son controls o estogue do terras urbanas, 

sem document°
, 
 on sem o devido titulo de aforomento e ter sob sou 

controls toda a documenta0o dos terras ocupadas, seus respecti -

vos donos e a situacNo fundiaria, inclusive de invasbes; 
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c) Propor o inicio de processm, mediante pagamento do 

cu 	operacional da cessNo; 
Como Laudmios, ITBI, vistoria Tie 

outros encargos, para que o Prefeito autorize a concessNo de 	
- 

tulo de Aforamento e/ou documento provisOrio, ate que seja con -

cluido o processo; 

d) Entrar como litisconsorte em processos que envolvam 
terras clue pertenceram ou pertenqam ao municipio, clue figure comp 
disputa na Area judicial e que venha ferir o Celdigo de Uso da 

Terra; 

e) Ter sob sua tutela todos os cemiterios Oblicos do 
municipio, controlando, registrando, fornecendo documentos, auto

-

ltamentos, remogNo, necropsia, exuma0o, riza0o de uso, sepu  
d constru0o de tumba, jardineiras e cuidar o necrolOgio e zelar 

sob todos os aspectos polo Campo Santo, tondo permanentemente uma 
equipe de funcionarios para cuidar dos sepultamentos e da limpeza 

sas necropolis. Os cemiterios que estejam no interior do muni
-

desio cabem, em principio, responsablIldade aos representantes 
cip  
e Assessores Rurais. 

§ 400- Compete a Coordenadoria de Transporte Urbano: 

a) Cuidar, gerir, ordanizar e ordenar todo o transporte 
coletivo do municipio, especialmente no que tango aos Onibus ur-

banos, tinibus 
municipals com linhas definidas para as Vilas e 

Agrovilas, sistema de taxis e Kombis de aluguel, podendo propor 

precos de passagens, bandeiradas etc; 

b) Ter um perfeito controle de todo o sistema de Ii-

nhas, concessbes 
e uso por parte das empresas devidamente cad as-

tradas e acreditadas no municipio; 

c)
Abrir Iinhas somente com a autoriza0o expressa do 

Prefeito e mediante licitacNo pablica para evitar conflitoa, de-
terminando prec.os minimos pars a cessf;lo por tempo determinado e 
mediante contrato expresso e que tenham a chancela da 

AESPSSOria 

JUridiCa; 

d)
Manter controle sobre os taxis que rodam na cidade, 

suas concessbes, Ilcencas anuais, taximetros em funcionamento 
DETRAN e CIRETRAN, solicitando se 

denunciando os irregulares ao  
caso requerer, a apreens.No do veiculo; 

e)
Manter controle sobre as concessbes de taxis que 

estejam com placas recolhidas, propondo prazos para voltarem a 

rodar. 



5go-  Compete a Coordenadoria de Desenvolvimento Ru- 

ral: 

a) Estimular todos os evontos desenvolvidos no interior 
do municipio, ajudando os comunitarios a encontrar solucbes para 
alguns problemas e au: todas as outras Coordenadorias em 
trabalhos que estejam dentro da sua area de atuaf2to. No entanto, 
sua primordial aco sera a administra0o de Vilas e Agrovilas, 
estar atento para todas as necessidades, condiceies de prOprios e 
sugerindo servicos para as mais diversas Areas, comp telefonia 

rural, correios, abastecimento e transporte. 

§ 6go-  Compete a Coordenadoria de Defesa do Consumidor: 

a) Servir de mediador entre o consumidor e o vendedor 
das mais diversas correntes de empresariado. Estudar os casos em 

do atraves do acordo, a concilia0o. Ng(o haven -
particular, propon 	

o Juiz do qualquer tipo de acordo, levar para 	
ado de Pequenas Cau - 

sas ou para a Defensoria POblica, tondo o cuidado de acionar a 
Assessoria Juridica, podendo acompanhar todo o desenrolar do pro-
cesso. Acompanhar, sempre due puder, as blitz da Vidiltmcia Sani

-

taria e ter tambeM acesso as pesquisas feitas pela Coordenadoria 
de Abastecimento. Se autorizado, podera fazer vistorias em abas

-

tecimentos comerciais de qualquer natureza. 

Art. 16 - A SEMAS - 
Secretaria Municipal de Assistencia 

Social, compete, primordialmente, derenciar, organizar e determi
-

nar, dentro de seus limites a Assistencia Social em todo o Muni
-

cipio e suas acties sNo provenientes da Promo0o Social do Govern° 
oliticas no campo 

Municipal, para onde convergem todas 
as suas p , 

de atendimento ao idoso, ao jovem e adolescent e, a crianca e as 

oestantes corn ampla 
defini00. Cabendo ainda a esta Secretaria 

gerir as seguintes Coordenadorias: Administrativa, pa 
Soci -

al, Servicos Especificos, ArticulacNo ComunitAria e C0ordenadoria 

Sindical. 

§ 1op-  Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Controlar todo o material burocratico enderecado a 
Secretaria, encaminhando-os a quern de direito e despachando com 0 
Secretario os papeis clue requeiram soluOto; 

b) Nanter sob sua guarda o arquivo de correspondOncias 
epedidas, copias de pareceres e outros documentos importantes da 

Secretaria. 

§ 2oo-  Compete a Coordenadoria de 
Promoci0 Social: 

a) Prestar assisttncia a quern de direito, respeitado as 
normas e as determinacbes legais, inclusive a de competencia; 
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b) Promover os eventos programados pela Serretaria, 
especialmente aqueles que visem der apoio as comunidades do inte -

rior, quer sejam em feiras, festejo ou nutra qualquer manifesta 
onde haja necessidade de apoio logistico; 

c) Garantir prioridade no atendimento de criancas e 

adolescentes, principaimente os que se encontrem em situaco de 

risco social ou pessoal, articulando -se com 	Conselho Tutelar 

para encontrar a melhor soluo para os casos coletivos ou indi - 0 

viduais; 

d) Proceder assistOncia no process° de dratuidade em 

todos os outros procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, in-
clusive na soluco para a>:pedicNo de docomentas; 

e) Analisar os processos de cesso de passes ou qratui -

dade em passagens para o municipio ou outro ludar, analisando a 
procedOncia do pedido, condicbes de quern pede e sua legalidade; 

f) Assistir pessoas portadoras de deficiOncia, encami -

nhando -as a goem de direito ou encaminhando -as aos programas de 

prevencglo e atendimento especializado a de inteora0o social, 

inclusive de treinamento. 

§ 3po- Compete a Coordenadoria de Servictos Especificos: 

a) Compete, primordialmente, a esta Coordenadoria a 
incumbOncia do abastecimento de material comestivel ou Wao, so ..... 

prindo as necessidades essenciais dos mais diversos projetos; 

b) Prestar conta, com quem de dirvito, das verbas des-
tinadas ao abastecimento nos mais diversos projetos; 

c) Articular actles para matriculas e apoiamentos aos 
Oais diversos grupos ou classes, respeitando os tetos maximos e 
minimos determinados pelo piano de Assistancia Social do munici - 

pio; 

d) Gerenciar de forma articulada e inteorada os recur-
sos que se destinem a Assistancia Social, desde que haja determi -

nacNo fora do cai>:a Onico do municipio 

§ 400- Compete a Coordenadoria de Articulac0 Comunita6r 

ria: 

a) A tarefa primordial desta Coordenadoria sera a de 
levar o apoio do Governo Municipal na articulaco com as entida -

des da sede d6 municipio e da Zona Rural, principalmente se hoo-
ver necessidade de orienta0o de comp se organizar, obter perso- 

nalidade juridica etc; 
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b) Oferecer total apoio aos Clubes de Jovens„ Clubes de 
Mes, Clubes de Pais, Assbciabes Comunithrias e de cunho religi-
oso ou outro qualquer que posse ter a assistencia do Govern° Mu-
nicipal; 

c) Oferecer assistncia na realizaceo de feires e even-
tos ou exposicbes onde apaream os trabalhos manuais ou arteza-
nais produzidos nas comunidade rurais; 

d) Oferecer apoio aos grupos culturais, parafolcioricos 

ou de cunho experimental e qualquer outra manifesta0o que venha 
trazer bons resultados ao municipio. 

§ 5oo- Compete a Coordenadoria Sindical: 

a) Manter estreito relacionamento com as entidades sin-
dicais, especialmente as que congreouem trabalhadores, articulan-
do eventos que venham eo encontro dos trabalhadores e que sirvam 
de crescimento profissional; 

b) Articular a questo do emprego/desemprego, a promo-

Oo humane e gestbes junto ao SINE pare que haja sempre entendi-
mento ne questo de vagas disponlveis no mercado de trabalho. 

Art. 17 - A SEPLAGE 	Secretaria Municipal de Planeja- 
mento e CoordenacNo Geral, devera estabelecer as diretrizes e 
bases do planejamento do desenvolvimento econelmico, buscando sob 
todos os aspectos a integracho com o planejamento estadual, atra-
ves dos sous orgNos de articulacgto e com os Orggtos da esfera na-
clonal, concorrendo pare uma politica municipal de planejamento e 
conrdena0o geral. Compete ainda a este Secretaria gerenciar as 
seguintes Coordenadorias; Administrative, Estudos e Projetos e 
Informatica e Centro de Tributa0o Municipal. 

§ lop- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Controlar todo o material burocretico enderecado a 

Secretaria, encaminhando -os a quem de direito e despachando com 

Secrethrio os papeis que requeiram solu0o; 

b) Manter sob sua guarda o arquivo de correspondencias 
IFfpedidas, copies de pareceres e outros documentos importantes da 
Secretaria. 

§ 2oo- Compete a Coordenadoria de Estudos e Projetos: 

a) Proceder estudos de viabiliza0o econbmica em proje-

tos de iniciativa da Prefeitura; 
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b) Proceder estudos e elaborar projmtos de alta enver-
qadura para encaminhar a Orgos ostadunis ou da area federal, 
acompanhando-os em todos os niveis e buscando sempre que possivel 
o encurtamento da burocracia; 

c) Acionar os arcri4os municipals, especialmente os da 
6rea econdmica/financeira, para obter informagbes, planilhas, 
certlficados de quita0o corn 6r0os federais, conciliageies banca-
rims e tudo o que for necessario para a elabora0o de projetos, 
inclusive podendo sollcitar plantas, mapas e memorials; 

d) Planter amplo assessoramento ao gestor municipal no 
campo do planejamento e ter sob sua responsabilidade a articula-
cNo e coordenacMo geral, ampliando sempre o leque de informactles 
entre os demais setores adminimtrativos, cobrando, quando neces-
sario as tarefas previamente solicitadam, montando dessa forma o 
banco de dados do municipio. 

§ 3po- Compete a Coordenadoria de InformAkica e Centro 
de Tributacgio Municipal: 

a) Coordenar todo o serviL;:o de Informatica da Prefeitu-
ra, mesmo que os micros estejam ligados as Secretarias, buscando 
de uma certa forma as informacties para o Banco de Dados do Muni-
cipio, principlamente no que se refere ao campo da economia, fi-
nangas, pessoal, projetos e informarbes em geral; 

b) Formar um Banco de Dados acerca da situa0o Tributa-
ria do Municipio, principalmente a Divida Ativa, situaco de pen-
denclas e procedimento para cobrancas judiciais. Essa articula0o 
deve ser efetivada com a participa0o da Coordenadoria de Recei-
ta, da SEFIN, para que nNo haja duplo servico e nem divergencias. 

Art. 18 - A SUPRI - Secretaria Municipal de Suprimento 
e Licita0o compete, primordialmente, gerenciar o setor de com-
pras, suprindo todas as Secretarias com material de consumo e 
pecas, quando acionado. A SUPRI dove estar atenta para a questNo 
legal da Lei da Licita0o e para todos os detalhes deste impor-
tante papel, tratando (Ds negOcios municipals com total transpa-
rencia. Dove ainda assessorar o gestor municipal nas questtles do 
suprimento, mantendo, se possivel estoques de reposi0o de mate-
rial de consumo e pecas, observando o minimo e o ma>timo a ser 
adquirido, com o Prefeito deferindo ou nAo a solicitac'Ao. Esta 
Secretaria tera como Auxillar as Coordenadorias: Administativa, 
Suprimento e de Combustivels e Lubrificantes. 

§ 1po- Compete a Coordenadoria Administrativa: 

a) Controlar todo o material burocratico enderecado a 
Secretaria, encaminhando -os a mien) de direito e despachando com o 
Secretario os papeis que requeiram essa solu0o; 

b) Manter sob sua guarda o arquivo de correspondOncias 
expedidas, cOpias de pareceres e outros papeis que requeiram essa 

solu0o. 



§ 2oo- Compete a Coordenadoria de Suprimento: 

a) Efetuar as compras definidas pelo Serretarin e devi-
damente autorizadas pelo Prefeito, desde que cumpridas tod 
formalidades comp: pesquisa de preco, analise de oferta sias as 

tua0o cadastral do vendedor etc; 	
, 

 

b) Uma das preocupaces desta Coordenadoria e quanta a 
legalizacMD do pedid 	

el
o, verificando todos os detalhes, inclusive 

Be o caso requer 	 tomada de pregos ou qualquer outra 
modalidade de ordenamento ditado pela Lei, chamando a aten0a d o 
Secretario para as procedimentos legais; 

c) Verificar a situa0o do fornecedor se o memo 
sui cadastro de fornecedor junto a PMC 	

pos- 
, em cump , rimento a Lei Mu- 

nicipal, se rtM3 possui inadimplencia junto a Fazenda Municipal e 
se existe transparencia no negtscio, podendo denunciar, an Secre-
tario ou, se o caso for mais grave, an Prefeito 

municipal; 

d) Exigir sempre que possAvel 	pedido de solicita0a, quemo faz e qual 	objetivo do pedido. Recomendar se a for 
caso, o empenho pre 

	

	
, 	 o 

via, dentro da verba ou rubrica destinada pelo 
Orcamento Programa. 

ficantes: 
6 3go- Compete a Coordenadoria de Combusti*eis e Lubri- 

a) Coordenar toile o abastecimento dos veiculos leves e 
pesados da municipalidade, determinando cotas e exigindo, sempre 
que possivel ou quando verificarr gasto excessivo, explic 

nicipal; 	

acbes do 
Chefe imediato, para que seja elaborado relatorios an gestor mu- 

b) 0 abamtecimento de combustiveis sera feito em esta-
belecimento, previamente conveniado corn a Prefeitura e fica ter-
minantemente proibido 	abastecimento de carros particulares. 

, 
rode haver ordem expressa para 	abastecimento, desde que 	vei- 
culo esteja a servico da Prefeitura e nesse caso 

 
de 	ser anotado servico que estA executando; 

c) A cota de lubrificantes sera requisitada pela SEURB 
cum justificativa de aplicacAo par categoria e tipo; 

d) Fazer mensalmente nu quando necessario a estatistica 
de saida P entrada de combustiveis e lubrificantes. Deve tambem 
estar presente na conferencia das notas apresentadas pelos esta-

o
belecimentos conveniados, para que haja absoluta transparencia no servic; 

do servicoe) 0 Secretario acompanhara, vez par outra a execuOcs 

- 



§ 4pp- Cabe ainda em condicOs especiais ao SecretaSio 
Municipal de Suprimento e Licita0o: 

a) Coordenar e orientar em todos on niveis a Comis 'A 

sar os documen- 
so Permanente de LicitacNo, tendo-o cuidado de anali 

tos, as notas e estar atento para os valores estipulados pelo 
Tribunal de Contas dos Municipios, ajudando 	quanto possivel os membros permanentes da ComissNo e 	Conselho Fiscal, para que o 
Prefeito tenha plena acesso ao parecer, dando dessa forma o refe-
rendum, com total seguranga; 

b) Analisar as propostas, os convites e as tomadas de preco, bjcom
etivo total isencNo e promovendo, sempre a transparencia como o . 

Art. 19 - Compete a Assessoria Juridica: 

a) Compete oferecer toda assistencia no campo juridico 
A Prefeitura Municipal de Castanhal, no seu univ 
ainda executar as sequintes tarefas: 	

erso, podendo 
 

I- Apoio direto ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 
II - Apoio ao aistema de Arrecadacg(o do Municipio no que tangs, II 
 Divida Ativa, ISSON, ITBI, IPTU, Taxas de LocalizacNo 

e nos pedidos de isencNo de Impostos etc.; 

III - Propor cobrancas amigavel ou judicial; 

blico; 	
IV - Fazer acordos que venham beneficiar o Erario PO- 

V - Representar o Poder Public° perante os tribunals, 
VI - Propor toda e qualquer ac&o judicial, corn plena 

anutncia do Gestor Municipal; 
VII - Servir de quardi&c, da LPi OrdAnica. 

Art. 20 - Compete a Advocacia PUblica: 

a) Compete oferecer toda assistencia as pessoas 
tes e desprovidas de defensor, podendo agir, quando acionad

caren- 
o, 

necessidade de autoriza0o superior, vedado atuar quando a Psem 
re- 

b)

seja a re; 

b) 0 Advoqado POblico podera, se assim necessitar at 
ar em qualquer entrAncia; 	 , 	u- 

de c) 0 Advogado POblico n&ca podera cobrar qualquer tipo 

etica. 
. honorario, sob pena de perda do cargo, por falta de decor° e 

Art. 21 - Compete a Administra0o Municipal de ApeO: 

a) Representar o Gestor Municipal, quando necessari 
em atos que er .:4ijam a presenca do municipio; 	

o 
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b) Coordenar o servico no campo de obras, urbani sm° e 
Melo Ambiente. Cabe especialmente zelar pelas vias pdhlicas, pape-
las pracas e logradouros, assim como pelos proprios munici 

ls, 
respeitados os direitos de outros servidores com missNo definidas 
e especificas. Zelar o quanto possivel a beleza natural dos rios 
Capiranga, Aped e outros bracos que sirvam de balnear que io e 
estejam incluidos no plano turistico, observando a questo do 
meio ambiente, a preservacNo de Areas verdes e lutando 
nNo haja degradarNo em Areas onde haja exploracNo de minpara que 

erals de classe 11; 

c) Zelar pelo hem estar da popula0o; 

d) Propor ao estor municipal eventos clue venham t 
lazer ao povo, especial

- 
 por ocasiNo da quadra junina 	

razer 
, carna- 

val, festas religiosas e outras manifestacbes culturais. 

Art. 22 - Compete as Autarquias: 

a) Ao IPMC o gerenciamento da PrevidOncia do Municipio, 
seguindo o que determina a Lei 060/93, com total independOnci 
justificando as atividades preprias de seu campo de acao; 

	
a e 

 

b) 0 Conselho Previdenclario, orgNo fiscalizador e de 
politica previdenciaria, ter a missNo de zelar, em name dos 
sociados e do Poder Pdblico, o born nome da auta

0 	

as- 
rquia e o compro- misso e os objetivos dessa repartio; 

c) A FUNCAST - Fundapto Cultural do Municipio de Casta-
nhal, embora, fiourando em nosso oroanograma, ainda no responde-
ra pela politica cultural do municipio, ficando co 
Coordenadoria de Cultura, 	 m o encardo a 

Art. 23 - A Chefla de Gabinete, com status de Secreta-
ria de Governo compete, nessas condiceles, oferecer todo oapoi 
necessario ao Prefeito e Vice -Prefeito, gerindo as seguintes 	

o 
 Co 

ordenadorias: Comunica0o e Relacbes Pdblicas, Assessorias 	e 11 e apoio a junta de Servico Militar e Tiro de Guerra: 

gbes 
lop- Compete a Coordenadoria de ComunicacOe a Rela- 

a) Coordenar todo o servico de informa0o e comunicaekio 
do govern° Municipal, mantendo um relacionamento de cordialidad 
com a imprensa em geral; 	 e  

b) Compete ser o porta-voz do Govern°, quando o caso 
requerer, tendo o cuidado de avaliar o que vai ser dito ou infor-
mado, com 	gestor municipal e com os Secretarlos; 

c) 'Manter informativo, na forma de release para que a 
Imprensa tenha a noticia produzida legalmente, sem subterfOgios e 
sem conota0o de radicalismo; 
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d) Desempenhar o papel de relacbes pOblices em eventos 
e ocasibes que se tornarem necessaries; 

e) Desempenhar o Cerimonial, quando necessarlo, organi-
Tande es eventos e as apariceies do Prefeito, Vice -Prefeito, Se-
cretaries e funcionarios due sejam convocados, dande orienta0o 
de comportamento etice e tudo o que for necessarie para que o 
entrevistade esteja em condicbes de feller polo Peder pOblico. 

§2oo- Compete as Assessorias I e II: 

a) Compete as Assessories a representeco do Poder PO-
blice, em Bairres, Agrovilas, Vilas e lecalidades, ende o Prefei-
to posse determiner a presence do Municipio, compete ainda a fun- 

de Assessor I e II quando desempenhados, nas localidades da 
2ona Rural a ligaco, entre a comunidede e o Prefeito, da mesma 
forma come sera o desempenho do Assessor quando for designed° 
para as regibes administrativas da Zone Urbane. Perem, em cede 
caso, o Prefeito podera determiner missbes especiais. 

§3 .913. - Compete ao NOoleo de Apoio aos Serviceps que en-
volvem a Junta do Service Militar e Tiro de Guerra: 

Oferecer o apoio logistico, come a cesso de servi -
dores e o ecompanhamento de todo o trabalho e a necessidade da 
presence do Municipio em eventos e comemeracbes, tanto do Service 
Militar come no Tire de Guerra, principalmente informando o Pre-
feito, per ser Direter Geral do TG dessa condi0o; 

b) Auxiliar com a libere0o de material de consume, 
quando acionado para tal. 

§400- 0 Chefe do Gabinete, na misso de Coordenador da 
gesta'e administrative e politica do Prefeito, tem come obriga0o 
cumprir o seguinte 

I - Expedir convites para eventos municipals; 

II - Marcer as 	audiOncies 	pare o Prefeito e o 
Vice-Prefeito; 

III - Dar tede apoio politico necessario ao gester; 

IV - Manter estreito relecionamento com a 1.›mere Mu-
nicipal e, especialmente com os Vereadores, dando preferencia a 
estes, quando solicitarem audiOncies; 

3C + 



- Elaborar o t:rabotho p: -AAtiri ,  do Frefoil (-! ter 
sob sou cuidado a agenda social do 

Vi - Manter estro.Uo rt,.itacionamnto com todas as Se 
cretarias Municipais; 

Federais; 
VII - Manter relacionamente com es Ord2los Estaduais 

VIII - Prestar homenadens a servidores ou autoridades; 

IX - Ter sob seu controle o servico de telefonia; 

X - Manter o service de correspendencia; 

XI - Dar apoio a todos os eventos realizados no Muni-
cipio, prierizande os de cunho municipal; 

XII - Despachar com o Prefeito para estudo da agenda e 
seus combromisses; 

XIII - Lembrar o gestor de todos os seus compromissos; 

XIV - Ter sob seu controie o servico de Copa; 

XV - Ter sob seu controle o servico de Protocolo Ge- 

XVI - Manter relacionamento com as lideranc;as Urbanas 
e da Zona Rural. 

cPEU-1.0.1 

DAS. DISPO icpEs FINAIS E RANSITORIAS 

Art. 24 - SNo assegurados aos servidores pOblicos muni-
cipais todas as garantias, quer seja de ordem social, pecuniaria 
ou outra qualquer, dosde (Tie o servidor esteja em pleno eercicie 
do cargo, garantido pela CenstituiNo Federal, Estadual e pela 
Lei OrgAnica. 

Art. 25 - 	deveres funcionais do servidor 

ral; 

I - Obedecer as erdens ledais dos superiores hie-
rarquicos e promover a sua fiel execucNo; 



II - Zelar as funcF"!es especAficas corn zelo, pres-
te2a, eficiencia e probidade; 

III - Zelar pela valoriza0o da fun0o ou cargo e 
pelo respeito aos direitos do cidadg(o e da didnAdade da pessoa 
humane; 

IV - Ser lea' a seus superlores e aos interesses 
superiores do municApio de Castanhal; 

V - Proceder na vida pOblica e particular de modo 
a dignificar a fun;No que ocupa na administraco municipal; 

VI - Guarder sigilo sobre assuntos da administra-
Oo a que tenha acesso ou conhecimento, em razi4o do cargo ou da 
fun0o; 

VII - Agir com serenidade, prudOncia, urbanidade, 
na execucNo do cargo ou funOo que e;:erce, priorizando no atendi-
mento, os idosos, as criancas e os deficientes; 

VIII - Ngio permAtir que sentimentos ou animosidades 
pessoais possam Anfluenciar em suas decisbes. 

Art. 26 - So transgressbes disciplinares: 

I - Ausentar-se do servii;:o ou do local de traba-
lho sem autorizacNo superior; 

II - User indevidamente os bens da Prefeitura, sem 
autoriza0o superior: traficar influOncia; valer-se do cargo para 
obter influencia para si ou para outrem; dificultar, omitir, pro-
telar informacbes em processos de alto interesse da Prefeitura; 

III - E tudo o que posse contrarier a etica e o 
Estatuto do Funcionario POblico Municipal e todas as LRiES Munici-
pais due orientem os principios da administracato pOblica, podendo 
o servidor ser punido com: 

a) Advertencia 

b) Suspensg4o 

c) Demisso 

§ lop- Nos casos graves devem ser abertos inqueritos 
pela SEMAD, com direito a ample defesa para o servidor, due pode-
ra indicar testemunhas em sua defesa. 



ENGo PAULO 
PRE 

assim: 
§ 2po - A concluso do ingur.ito ppderilt ser definida 

a) Arquivawonto ppr fala de provas; 

b? SuspensNo de 03 a 15 dias com perda de venci 

cimento; 

c) Demisso por justa causa; 

d) Demisso por 	mais interessar ao servico p0 

hlico. 

Art. 27 - 0 exercicio dos cargos de Secrettirio, As-
sessor, Coordenador ou Auxiliar, serNo considerados cargos '

" EM CONFIAKA " 
cabe ao gestor sua indicacNo, nomeac;No e designacAo 

para exerc0-lo, podendo dessa forma; exonerar, remover ou trans- 
ferir conforme deciso pessoal, sem interferencia de quem quer 
clue seja. 

Art. 28 - Este REGIMENTO INTERNE) entra em vigor na data 
de sua aprova0o, por Decreto municipal. 

Art. 29 - Cumpra-se, Informe-se e DO-se conhecimento a 
quem de direito. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL 	aos 06 dias do mOs de maid de 1997. 	 , 

REGISTRADO NA SECRETARIA M 
mesma data. 	

0 L Dr  ADMINISTRAcAO, na 

,17-‹ 

FERREIR DO NASCIMENTO 
SECRETARIO DE/ADMINISTRAcA0 

t7 
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