
 
PROJETO DE LEI Nº   90/2017 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 
 
 

Introduz alterações na organização Administrativa d e Cargos do 
Serviço Público Municipal de Matão criada pela Lei Municipal nº 2.625 de 
23 de Setembro de 1997 e alterações posteriores e d á outras providências. 

 
 
 
 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança 
Pública e Defesa Civil passa a denominar-se Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano. 

 
Art. 2º -  O artigo 9º da Lei Municipal nº 2.625 de 23 de Setembro de 1997, alterada pelas 

Leis nº 3.061/2001; nº 3.089/2001; nº  3.253/2003; nº 3.705/05; nº  3.755/06; nº  3.824/06, nº 
3.927/07 e nº 4.008/08, 4.171/10, 4.311/11, 4.588/13 e 5028/17, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 9º -  A Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação tem as 

seguintes atribuições: 
 
I - assessorar o Prefeito Municipal no direcionamento e na articulação política, na 

coordenação e na garantia da continuidade do processo de desenvolvimento global do Município; 
II - assistir ao Prefeito Municipal em suas relações político-administrativas com os 

munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas e associações de classe; 
III - executar as atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na 

Câmara Municipal de projetos de interesse do Poder Executivo, e manter contatos com lideranças 
políticas e parlamentares do Município e demais entes federativos; 

IV - acompanhar e supervisionar programas especiais de interesse da municipalidade; 
V - analisar e compatibilizar programas e projetos das demais Secretarias Municipais e 

Conselhos para adequação às diretrizes e aos planos gerais do Governo; 
VI - promover a divulgação, transparência e publicidade das políticas, decisões e ações da 

Administração Direta do Município para facilitar o exercício do controle social pela população do 
Município de Matão; 

VII - manter intercâmbio com entidades federais, estaduais, municipais e da iniciativa 
privada, objetivando promover parcerias para o desenvolvimento municipal na área de inovação, 
ciência e tecnologia de programas voltados à preservação e melhoria do meio ambiente; 

VIII - definir as políticas públicas de ciência e tecnologia para o Município; 
IX - criar e manter banco de dados com informações técnicas, científicas, econômicas e 

sociais atualizadas sobre o Município, além de promover e apoiar publicações relacionadas à 
ciência e tecnologia; 

X - promover a guarda e a preservação do patrimônio público municipal;  
XI - cumprir e fazer cumprir a legislação e normas de trânsito;  
XII - administrar e fiscalizar o trânsito do município;  
XIII- implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos 

viários;  
XIV – planejar e operacionalizar a defesa civil em âmbito municipal; 
XV- desempenhar outras atividades afins. 
 
Parágrafo único:  A Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação é 

composta das seguintes unidades administrativas: 



 
I - Chefia de Gabinete 
 
II - Assessoria de Apoio e Planejamento 
 
III - Assessoria Legislativa 
 
IV - Assessoria de Projetos e Convênios 
 
V – Assessoria Especial 
 
VI – Departamentos 
 
a) Departamento de Compras e Licitações 
a.1) Assessoria de Licitação e Compras 
a.2) Divisão de Gestão de Contratos e Convênios 
a.3) Divisão de Processos Licitatórios 
a.3.1) Assessoria Administrativa III  
 
b) Departamento de Imprensa 
b.1) Divisão de Mídias Impressas, Internet e Redes Sociais 
b.1.1) Assessoria de Imprensa 
b.2) Divisão de Rádio e Mídia Televisiva 
b.1.2) Assessoria de Imprensa 
 
c) Departamento de Trânsito  
c.1) Assessor de Projetos para o Trânsito 
 
d) Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil  
d.1) Divisão de Segurança Pública 
d.2) Assessoria de Projetos de Segurança Pública 
d.3) Assessoria de Defesa Civil 
d.4) Assessoria para a Junta Militar 
 
 
Art. 3º -  O artigo 17º da Lei Municipal nº 2.625 de 23 de Setembro de 1997, alterada pelas 

Leis nº 3.061/2001; nº 3.089/2001; nº 3.253/2003; nº 3.705/05; nº  3.755/06; nº  3.824/06, nº 
3.927/07 e nº 4.008/08, 4.171/10, 4.311/11, 4.588/13 e 5028/17, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

Art. 17º - A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano  tem as seguintes 
atribuições: 

 
 
I - programar, projetar, executar, conservar, restaurar e fiscalizar as obras públicas de 

responsabilidade do Município, abrangendo as de arte, as vias públicas municipais, as de 
pavimentação, as complementares em logradouros públicos e as de contenção de encostas;  

II - estudar, em articulação com outros órgãos competentes, a conveniência e a viabilidade 
de execução de obras viárias e de quaisquer obras públicas do Município, tendo como parâmetro 
as linhas traçadas no Plano Diretor; 

III - efetuar pesquisas e analisar os dados coligidos, objetivando a elaboração e execução 
de projetos de obras, buscando alternativas que possibilitem a melhoria de sua qualidade e a 
redução de seus custos; 

IV - promover a avaliação de obras necessárias à implantação de projetos; 
V - proceder à análise, operacionalização e controle dos projetos de parcelamento do solo 

urbano e rural;  



VI - executar e fiscalizar os serviços de utilidade pública de interesse da municipalidade; 
VII - promover a manutenção dos serviços de águas pluviais, bem como a limpeza dos 

cursos de água de competência do Município; 
VIII - fazer cumprir, prioritariamente no sentido de orientação, as leis municipais atinentes à 

sua área de competência e atribuição; 
IX - participar de grupos de trabalho e/ou comissões, sempre que necessário, na 

elaboração, aplicação e avaliação de legislação atinente à sua competência e atribuição; 
X - realizar, em articulação com outros órgãos municipais, campanhas de esclarecimento e 

orientação sobre as leis urbanísticas Municipais; 
XI – fazer o monitoramento do licenciamento do uso e da ocupação do solo em terrenos 

públicos e privados; 
XII – manter sob sua guarda e responsabilidade todos os mapas do Município, assim como 

a legislação permanente; 
XIII - analisar, aprovar, licenciar e fiscalizar projetos arquitetônicos, urbanísticos, de 

calçamento e de loteamento e parcelamento urbano e rural, de acordo com a legislação vigente, 
realizadas por particulares ou concessionárias do serviço público; 

XIV - executar a atualização do cadastro urbanístico municipal, através de plantas quadras, 
plantas parciais, além de manter e atualizar as plantas do Município; 

XV – formular, executar e acompanhar a Política Municipal de Habitação e de regularização 
fundiária de forma integrada, mediante programas de acesso da população à habitação, bem como 
à melhoria da moradia e das condições de habitabilidade como elemento essencial no atendimento 
do princípio da função social da cidade; 

XVI – promover programas de habitação popular em articulação com os órgãos federais, 
regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil; 

XVII – captar recursos para projetos e programas específicos junto aos órgãos, entidades e 
programas internacionais, federais e estaduais de habitação; 

XVIII - desempenhar outras atividades afins. 
 
 
Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, 

Segurança Pública e Defesa Civil é composta das seguintes unidades administrativas: 
 
I - Departamentos 
 
a) Diretor de Departamento de Obras 
a.1) Divisão de Pavimentação 
a.2) Divisão de Infra-estrutura 
 
b) Departamento de Habitação 
b.1) Divisão de Moradia de Interesse Social 
 
 
Art. 4º - As atribuições dos cargos de provimento em comissão pertencentes à Secretaria 

Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação e à Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano passam a modificar as constantes no Anexo XI da Lei Municipal nº 2.625 
de 23 de Setembro de 1997. 

 
Art. 5º - O anexo V que faz parte integrante da Lei Municipal nº 2.625 de 23 de Setembro de 

1997 e suas respectivas alterações, passam a vigorar nos termos do Anexo substitutivo (cargos 
em comissão) , ora apresentado, que fica fazendo parte integrante e inseparável desta Lei. 

 
Art. 6º - O anexo IX que faz parte integrante da Lei Municipal nº 2.625 de 23 de Setembro 

de 1997 e suas respectivas alterações, passa a vigorar nos termos do Anexo substitutivo , ora 
apresentado, que fica fazendo parte integrante e inseparável desta Lei. 

 



Art. 7º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Palácio da Independência, aos  
 
 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
        Prefeito Municipal 

 
 

PROTOCOLO Nº 1665/2017,  
DE 01/08/2017  ÀS 09:13 HS. 
_________________________ 
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Ofício nº 0519/2017 
 
Matão, aos 13 de julho de 2.017. 
 
 
Exmo Sr. 
VALTER LUIZ TREVIZANELLI 
DD. Presidente da Câmara Municipal de 
MATÃO-SP 
 
 
Senhor Presidente. 
 
 
Anexo ao presente, estamos remetendo por intermédio de Vossa Excelência, para a devida 
apreciação dos nobres integrantes desse Egrégio Legislativo, o Projeto de Lei que Introduz 
alterações na organização Administrativa de Cargos do Serviço Público Municipal de Matão criada 
pela Lei Municipal nº 2.625 de 23 de Setembro de 1997 e alterações posteriores e dá outras 
providências. 
 
Dada a urgência da matéria, solicitamos que a sua apreciação se faça em 45 (quarenta e cinco) 
dias, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão. 
 
Com manifesto da nossa mais elevada estima e real apreço, colocamo-nos ao inteiro dispor para 
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
        Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIÊNCIA, TECNOLOGI A E INOVAÇÃO 

 
Chefia de Gabinete 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I 
- assistir ao Prefeito Municipal e cuidar de sua representação civil e social; II - receber e dar 
atendimento aos munícipes que se dirijam à Prefeitura, encaminhando-os aos setores 
competentes; III - coordenar as atividades de representação dos interesses da administração 
municipal; IV - gerir as atividades de integração política e administrativa e estreitar o 
relacionamento com outros municípios, com autoridades das demais esferas de governo e 
com entidades representativas da sociedade civil; V - executar outras atividades inerentes a 
sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Assessoria de Apoio e Planejamento 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I 
– assessorar a elaboração de projetos para captação  de recursos para o município; II – 
assessorar e acompanhar o cadastramento de projetos com recursos provenientes do 
Governo Federal no Portal de convênios – SICONV; III – assessorar na preparação da 
documentação necessária para elaboração de  convênios com os projetos dos Governos 
Estadual e Federal; IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.  
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo. 
 
Assessoria Legislativa 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I - 
Assessorar e assistir o Executivo Municipal em suas atividades oficiais e políticas junto ao 
Poder Legislativo; II - assessorar o Chefe do Executivo na redação dos projetos legislativos, 
das correspondências dirigidas à Câmara Municipal; III - auxiliar na organização e manter 
atualizado o arquivamento de toda a correspondência recebida e expedida pelo Executivo 
Municipal; IV - assessorar no acompanhamento do trâmite de assuntos relevantes ao Poder 
Executivo junto a outros órgãos: municipais, estadual e federal; V - executar outras atividades 
inerentes a sua área de competência.  
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo. 
 
Assessoria de Projetos e Convênios 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I 
– Assessorar, elaborar, acompanhar e controlar o processo da execução de projetos de 
interesse municipal disponíveis nos programas dos diferentes órgãos federais, estaduais e 
privados; II - Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a 
colher subsídios para a definição de políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento 
da gestão urbana; III – assessorar as ações de captação de recursos que permitam a 
viabilização do financiamento dos programas firmados pelo Município; IV – assessorar o 
acompanhamento e controle da execução de contratos e convênios celebrados pelo 
Município; V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 



médio completo.  
 
Assessoria Especial 
Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I - assessorar 
nos assuntos relacionados com a administração em geral, tratativas para obtenção de 
convênios e coordenação da representação social e política do Prefeito junto a outros 
municípios, a órgãos e repartições públicas estaduais e federais; II – assessorar e articular 
com órgãos e entidades do Município, visando à regularidade do cumprimento das diretrizes 
emanadas do Prefeito; III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Assessoria Administrativa III 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Trabalho, Emprego e 
Renda, compete: I - assessorar e coordenar ações e o desenvolvimento de projetos e 
programas junto com o Departamento de Trabalho, Emprego e Renda, para geração de 
emprego e renda; II – acompanhar e coordenar pesquisas sobre o desemprego no âmbito 
municipal para subsidiar políticas públicas; III – assessorar e articular, junto às áreas 
municipais afins, o desenvolvimento de atividades na ampliação de geração de emprego nos 
micros e pequenos empreendedores; IV - conduzir veículos do Município; V - executar outras 
atividades inerentes a sua área de competência.  
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Departamento de Compras e Licitações 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:  I - A coordenação e a execução dos 
processos licitatórios para aquisição de materiais e equipamentos e prestação de serviços e 
alienação de bens; II - A definição das políticas, normas e procedimentos de licitações 
concernentes a alienações de bens, aquisição de materiais, prestação de serviços e 
execução de obras; III - Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as normas, regras, exigências 
e condições estabelecidas nas legislações federal e estadual pertinentes a licitações, 
contratos, compras, autorização e demais competências sobre a aquisição de bens móveis, 
materiais, equipamentos e serviços; IV -  organização, a regulamentação e a gestão 
centralizada do cadastro de fornecedores do município; V -  executar outras atividades 
inerentes a sua área de competência.  
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Divisão de Gestão de Contratos e Convênios 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Compras e Licitações, 
compete: I – acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados pelo Município, de 
acordo com  conteúdo do edital da licitação; II - fiscalizar a obrigação do contratado de 
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o 
regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; III - anotar, em registro 
próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinado as providências 
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados e adotando, junto a terceiros, as 



providências para a regularidade da execução do contrato; IV - controlar o prazo de vigência 
do contrato, comunicando à contratada e à unidade competente da Administração eventuais 
atrasos e encaminhando, em tempo hábil, expediente para a prorrogação do contrato ou para 
a abertura de nova licitação, se for o caso; V - executar outras atividades inerentes a sua área 
de competência.  
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Assessoria de Licitação e Compras 
Subordinado à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I 
– assessorar e programar os processos de compra a partir do recebimento, conferência de 
requisições de materiais e necessidades de estoque, esclarecendo pontos duvidosos e 
características técnicas com a área solicitante; II – assessorar e acompanhar todas as etapas 
dos processos de compra, buscando o cumprimento de prazos e demais itens do orçamento 
negociado, contactando/cobrando os fornecedores envolvidos, caso necessário; III – 
assessorar e colaborar com os técnicos do grupo superior na elaboração de relatórios dos 
seus setores de atuação; IV – assessorar e participar de comissões de licitações, além de 
prestar apoio em pregões; V - executar outras atividades inerentes a sua área de 
competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
Divisão de Processos Licitatórios 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação e ao 
Departamento de Compras e Licitações, compete: I – Organizar e manter atualizado o 
cadastro de fornecedores; II - Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos 
de licitação; III – Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e 
inexigibilidades; IV - Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e 
demais documentos necessários a contabilização e pagamento; V -  executar outras 
atividades inerentes a sua área de competência.  
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Assessoria Administrativa III 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação e ao 
Departamento de Compras e Licitações, compete: I – assessorar e coordenar os 
procedimentos necessários relativos a compras para aquisição de bens e serviços de 
interesse da administração; II  - assessorar e classificar as despesas por categoria e 
repassar para a Divisão de Processos Licitatórios as requisições cujos valores necessitam de 
licitação e/ou contratos;  III - assessorar a execução dos procedimentos necessários para 
formalizar as compras diretas de acordo com a Lei de Licitações; IV - conduzir veículos do 
Município; V -  executar outras atividades inerentes a sua área de competência.  
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Departamento de Imprensa 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I 
- a definição de estratégias, a organização e coordenação das atividades de imprensa, 
publicidade, relações públicas e divulgação de ações, diretrizes, planos e programas 



relacionados a demais assuntos de interesse da Prefeitura; II - a promoção, em coordenação 
com as Secretarias, da redação, registro, publicação e expedição dos atos do Chefe do 
Executivo Municipal; III - a coordenação e controle da divulgação das atividades do Município 
através da redação de notícias para utilização por jornais, rádios, televisões e de reportagens 
e documentários em texto, fotografias, audiovisuais, entre outras; IV - a manutenção do 
arquivo de notícias e fotografias, imagens e comentários da imprensa de todo o País sobre as 
atividades do Município, para fins de consulta e estudo; V -  executar outras atividades 
inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Divisão de Mídias Impressas, Internet e Redes Socia is 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação e ao 
Departamento de Imprensa, compete: I – coordenar a atualização do conteúdo da página da 
Prefeitura na Intranet e Internet, bem como seus hotsites, perfis em redes sociais e toda 
comunicação virtual de que a Administração faça uso; II - prestar apoio especializado ao 
Prefeito, nos assuntos relativos à comunicação através da imprensa escrita e a veiculada por 
meio de Internet; III – supervisionar o envio e conteúdo das respostas a serem encaminhadas 
sobre questionamentos da mídia; IV - enviar ao Prefeito, diariamente, o "clipping" (recortes) 
do noticiário local, regional, estadual e nacional; V -  executar outras atividades inerentes a 
sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo. 
 
Divisão de Rádio e Mídia Televisiva 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação e ao 
Departamento de Imprensa, compete: I – - atender, analisar e encaminhar todas as propostas 
e solicitações de mídia efetuadas pelos veículos de comunicação ou empresas promotoras de 
eventos; II - promover a integração com os diversos setores da Administração Pública do 
Município através de ações de comunicação; III - otimizar a utilização de todos os recursos 
disponíveis no campo da publicidade e da propaganda para a divulgação institucional da 
Prefeitura Municipal de Matão em todas as rádios e mídias televisivas; IV - produzir peças 
gráficas utilizadas na divulgação de ações de governo e de medidas de utilidade pública; V -  
executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo. 
 
Assessoria de Imprensa 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação e ao 
Departamento de Imprensa, compete: I - o assessoramento ao Prefeito no relacionamento 
com a imprensa local, nacional e estrangeira, visando a centralização e ordenamento de 
intercâmbio de informações entre o Governo e a Sociedade; II - a realização de pesquisas no 
sentido de manter o Prefeito Municipal ciente do comportamento da opinião pública a respeito 
das atividades governamentais; III - a manutenção e controle das campanhas publicitárias e 
matérias divulgadas pelos veículos de comunicação, efetuadas pelos órgãos da 
Administração Municipal; IV - a programação e cobertura dos eventos em que o Município 
participar; V -  executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 



médio completo.  
 
Departamento de Trânsito  
Subordinado à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação , compete: 
I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e 
promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas e pessoas portadoras 
de deficiência; 
II – promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, 
veículos, animais e mercadorias no território do Município, dentro de condições adequadas de 
fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida; 
III – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 
atribuições; 
IV – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos 
de controle viário em todo o território do Município; V - integrar-se a outros órgãos e entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas 
impostas na área de sua competência, com vistas unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores 
de veículos para unidade da Federação; VI - executar outras atividades inerentes a sua área 
de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Assessoria de Projetos para o Trânsito 
Subordinado ao Departamento de Trânsito e à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, 
Tecnologia e Inovação, compete: I – assessorar e disciplinar a ordem das vias públicas, mãos 
de direção, placas de advertência e regulamentação, orientação e sinalização de solos; II - 
realizar estudos de impacto de mobilidade urbana; III – assessorar a elaboração de convênios 
e coordenar a relação do Município com os órgãos de trânsito e transporte intermunicipais e 
estaduais; IV - assessorar o sistema de trânsito de veículos municipais, bem como serviços 
de guincho e pátio de recolhimento de veículos; V - executar outras atividades inerentes a sua 
área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil 
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I 
- promover a guarda e a preservação do patrimônio público municipal, através da guarda 
municipal; II – coordenar a ampla participação da comunidade nas ações de defesa, 
especialmente nas atividades de planejamento e ações de respostas a desastres e 
reconstrução; III - articular a realização da avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas 
por desastres; IV - coordenar a execução da coleta e da distribuição dos suprimentos 
recebidos e arrecadados em situações de desastres; V - planejar a organização e a 
administração de abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastres; 
VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Divisão de Segurança Pública 
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal 
de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I –promover e manter vigilância e 



fiscalização nos locais públicos e próprios municipais; II – coordenar a execução de ações de 
política de Segurança Pública do município em caráter complementar; III - executar outras 
atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Assessoria de Projetos de Segurança Pública 
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal 
de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I – colaborar com a fiscalização da 
Prefeitura na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa, 
coordenando suas atividades com os Conselhos criados por Lei e protegendo a ordem e o 
patrimônio público municipal; II – assessorar e coordenar a segurança e defesa do Chefe do 
Executivo e demais autoridades municipais; III - executar outras atividades inerentes a sua 
área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Assessoria de Defesa Civil 
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal 
de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I – assessorar a implantação de 
bancos de dados, elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, vulnerabilidade e nível 
de riscos; II – assessorar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao 
abastecimento em situações de desastres; III – assessorar a avaliação de danos e prejuízos 
das áreas atingidas por desastres; IV - executar outras atividades inerentes a sua área de 
competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.   
 
Assessoria para a Junta Militar 
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal 
de Governo,  Ciência, Tecnologia e Inovação l, compete: I – I – Coordenar no preparo e 
execução dos trabalhos auxiliares ao Exército, relativos a convocação, alistamento, 
incorporação e dispensa de incorporação no Serviço Militar, de acordo com as normas 
baixadas pela Circunscrição de Serviço Militar, no âmbito Municipal; II - Orientar a divulgação 
das obrigações militares e a regularização de situação militar dos munícipes, pelo processo 
de alistamento, pela prestação de informações ou pelo encaminhamento aos órgãos 
competentes; III - Organizar e realizar as cerimônias para entrega de CDI; e executar os 
trabalhos de relações públicas e publicidade do Serviço Militar no Município; IV - executar 
outras atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
 
 
 
 
 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URB ANO 
 
 
 
Departamento de Obras 
Subordinada à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, compete: I - 
viabilizar a construção e manutenção de obras públicas do Município, urbanas e rurais; II - 
executar obras e serviços de arquitetura e engenharia nos termos do Plano Diretor Municipal, 
verificando o cumprimento dos respectivos projetos e normas técnicas aplicáveis 
especificamente à situação e em cada caso; III - inspecionar sistematicamente obras e vias 
públicas, como galerias, obras de arte, dutos, avenidas, ruas e caminhos municipais, 
promovendo as medidas necessárias a sua conservação; IV - executar outras atividades 
inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Divisão de Pavimentação 
Subordinado ao Departamento de Obras e à Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano, compete: I – gerir a manutenção e conservação da pavimentação 
asfáltica e das estradas rurais municipais; II – acompanhar a execução dos serviços de 
pavimentação por administração direta ou por empreitada; III - executar outras atividades 
inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Divisão de Infra-estrutura 
Subordinado ao Departamento de Obras e à Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano, compete: I – estabelecer diretrizes de construção e manutenção de 
galerias, bueiros, canalizações, retificações e travessias de cursos d'água, equipamentos  de 
iluminação pública e demais obras públicas de infraestrutura urbana; II – orientar a 
contratação e execução de obras e serviços de infraestrutura urbana; III - orientar a 
fabricação própria de materiais e artefatos para obras municipais; IV - executar outras 
atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Departamento de Habitação 
Subordinada à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, compete: I - 
planejar e supervisionar as ações ligadas às atividades fins da Divisão, junto a Secretaria 
Municipal de Habitação; II - Coordenar e supervisionar todas as atividades desenvolvidas 
junto  ao Departamento Municipal de Habitação, principalmente a coordenação dos projetos 
e programas de incentivo, de novas moradias e melhorias de moradias das pessoas de baixa 
renda do Município; III -  executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
Divisão de Moradia de Interesse Social 
Subordinado ao Departamento de Habitação e à Secretaria Municipal de Obras e 



Desenvolvimento Urbano, compete: I – Gerir e assessorar nos assuntos e atividades do 
Departamento Municipal de Habitação, auxiliando na coordenação de projetos e programas 
de moradias de interesse social; II – coordenar e  fiscalizar os programas municipais de 
incentivo à habitação de interesse social; III -  executar outras atividades inerentes a sua 
área de competência. 
Condições de trabalho:  carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre 
que necessário para o desempenho de suas funções. 
Requisitos para provimento : a) idade mínima : de 18 anos completos; b) instrução : ensino 
médio completo.  
 
 
 


