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"Dispõe sobre a estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Marzagão, e dá 
outras providências".(ART. 49, VI LOM) 

  

Gdli\ÜÔ.0(  ?. 	)1£101/10  
Pelo  Placard  

—0—Muntetp1ere Marzagão, Estado de Goiás, por seus representantes legais, 
aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Título I 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Seção I 

Disposições Iniciais  

Art.  10  - Esta Lei estabelece a estrutura organizacional e administrativa do Poder 
Executivo do Município de Marzagão, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público 
interno, com autonomia política, administrativa e financeira - será regida pelas disposições 
constantes na presente Lei e pautar-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade, 
moralidade, impessoalidade, publicidade, e eficiência, bem como pelos demais princípios 
que regem a administração pública, dentre os quais os princípios da finalidade, motivação, 
razoabilidade e proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, 
isonomia e interesse público, norteando suas ações pela transparência, ética, participação 
popular, economicidade e profissionalismo.  

Art.  2° - No exercício de suas atividades os órgãos administrativos do Poder 
Executivo Municipal deverão ater-se ao cumprimento eficiente de suas finalidades, 

objetivando: 

I - Modernizar e inovar da gestão pública municipal de forma a evitar a fragmentação 
das ações, promovendo a harmonia dos serviços públicos essenciais disponibilizados ao 
cidadão, com maior eficiência e eficácia; 

II - Democratizar a ação administrativa, através da participação direta da sociedade 
civil, de forma a contemplar as aspirações dos diversos segmentos sociais, possibilitando 
a criação de canais de participação e controle social sobre a execução dos serviços 
públicos, permitindo a participação ativa da sociedade na definição e na execução dos 
programas municipais, através de órgãos colegiados; 
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Ill - capacitar e valorizar os agentes públicos, objetivando seu comprometimento na 
execução de atos de gestão e de governo; 

IV - Melhorar os indicadores e a avaliação do desempenho da Administração Pública 
Municipal com o objetivo de obter alocação ótima e adequada dos recursos públicos no 
atendimento às necessidades da população; 

V - Melhorar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais, que 
deverão observar os princípios da universalidade, igualdade, modicidade e adequação; 

VI - Estimular a gestão descentralizada, quer territorial, funcional ou socialmente, a 
fim de aproximar a ação governamental dos cidadãos - usuários e promover o 
desenvolvimento local, funcionando como agente de mobilização e integração dos 
recursos sociais; 

VII - estabelecer um modelo de gestão com orientação finalística, avaliado por 
indicadores objetivos de desempenho, capaz de possibilitar o aumento do grau de 
eficiência e responsabilidade dos gestores públicos; 

VIII - implementar na gestão governamental o planejamento estratégico e a gestão 
integrada das políticas públicas; privilegiando a ética e a transparência; 

IX - Estabelecer formas de comunicação governo - sociedade que permitam a 
adoção e participação da perspectiva do cidadão - usuário nas ações de melhoria contínua 
da qualidade dos serviços públicos; 

X - Preservar o equilíbrio das contas municipais e aumentar a capacidade de 
investimento do Município, pautando as ações pela responsabilidade fiscal, através do 
planejamento público e do equilíbrio financeiro, buscando atingir maior economicidade na 

realização das despesas; 

Título II 

CAPÍTULO! 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

Art.  3° - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Marzagão, 
Estado de Goiás, doravante fica assim constituída: 

I — ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

A. Gabinete do Prefeito;  
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B. Gabinete do Vice-Prefeito; 
C. Secretaria Municipal de Governo, Gestão e Planejamento; 
D. Áreas de Assessoria; 
E. Conselhos Municipais. 

— ADMINISTRAÇÃO SUBORDINADA 

F. Secretaria Municipal de Administração; 
G. Secretaria Municipal Finanças; 
H. Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços, Ação Urbana, Industria, 

Comercio, Agricultura e Pecuária; 
I. Secretaria Municipal e Desenvolvimento Social, Renda, Habitação, Juventude e 

Trabalho; 
J. Secretaria Municipal de Saúde; 
K. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Meio Ambiente; 
L. Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer; 
M. Secretaria Municipal de Controle Interno.  

Art.  4° - A Estrutura Administrativa de que trata o artigo 3° é subordinada à 
Direção do Poder Executivo Municipal, chefiada pelo Prefeito Municipal, auxiliada pelos 
Secretários, Áreas de Diretoria, Coordenação, Chefia e Assessoria. 

§ 10 — Também fazem parte da Administração da Prefeitura Municipal de 
Marzagão-GO, os Órgãos da Administração Indireta, sendo as Autarquias, Empresas e 
Fundações Públicas, que se vinculam às Secretarias Municipais das áreas específicas 

de suas principais atividades. 

§ 2° — As anomalias porventura existentes nos cargos de quaisquer setores, 
referentes à divergência de remuneração, de nomenclaturas, inclusive as situações de 
acesso às garantias e promoção e/ou outras vantagens, incidentes em quaisquer dos 
cargos criados no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, deverão ser resolvidas por 
regulamento do Executivo, preservados os direitos adquiridos. 

SEÇÃO I 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  

Art.  5° - A Administração Superior, de que trata o artigo 3.°, I, Letras "A" ,"B", 
"C", "D" e "E" se compõe dos órgãos: 

A - GABINETE DO PREFEITO 
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I. 	Gabinete do Executivo; 

Assessoria de Comunicação; 

Assessoria Jurídica. 

B - GABINETE DO VICE-PREFEITO 

I. 	Gabinete. 

C — SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO 

I. Assessoria Jurídica; 

II. Departamento de Governo, Gestão e Planejamento; 

Ill. Departamento de Vigilância. 

D - ÁREAS DE ASSESSORIA 

I. Assessoria Jurídica; 

II. Assessoria Contábil;  
III. Assessoria administrativa. 

E - CONSELHOS MUNICIPAIS 

IV. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente — COMDEMA; 
V. Conselho Municipal de Educação — CME; 

VI. Conselho Municipal de Alimentação Escolar —  CAE;  
VII. Conselho Municipal do FUNDEB; 
VIII. Conselho Municipal de Saúde —  CMS;  
IX. Conselho Municipal da Assistência Social — CMAS; 
X. Conselho Municipal do Idoso - CMI; 
Xl. Conselho Municipal de Habitação - CMH; 
XII. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — CMDCA; 

XIII. Conselho Tutelar —  CT;  
XIV. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — COMDIM; 
XV. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural — CMDR; 

SEÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO SUBORDINADA  

Art.  6° - A Administração Subordinada de que trata o artigo 3.°, item II, Letras 
de "F" a "K", se compõe dos órgãos: 

F - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

I. Assessoria Jurídica; 
II. Departamento de Pessoal;  
III. Departamento de Manutenção e Suprimentos; 
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IV. Departamento de Compras e Licitação, 
V. Departamento de Almoxarifado e Patrimônio; 

VI. Departamento de Informática e Transparência Pública; 
VII. Departamento de Obras e Serviços. 

G - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

I. Departamento Financeiro; 
II. Departamento de Arrecadação; 
Ill. Departamento de Contabilidade; 

H - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS, AÇÃO 
URBANA, INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA 

I. Departamento de Transportes; 

II. Departamento de Manutenção e Suprimentos;  

III. Departamento de Obras e Serviços; 

IV. Departamento de Engenharia; 

V. Departamento de Ação Urbana; 

VI. Departamento de Industria e Comércio; 

VII. Departamento de Agricultura e pecuária; 

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RENDA, 
HABITAÇÃO, JUVENTUDE E TRABALHO 

I. Assessoria Jurídica; 
II. Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
Ill. Centro de Referência de Assistência Social -CRAS; 
IV. Departamento de Programas sociais; 
V. Departamento de Juventude, Renda e Trabalho; 
VI. Departamento de Ação e Desenvolvimento Social; 
VII. Departamento de Habitação; 

J - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

I. Hospital Municipal; 
II. Unidade Básica de Saúde; 
Ill. Departamento de Endemias 
IV. Departamento de Vigilância Sanitária; 
V. Departamento de Regulação; 
VI. Departamento de Sistemas de Informação; 

K - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, MEIO AMBIENTE, 

I. Escola Municipal Pingo de Gente; 

II. Escola Municipal Proinfância CMEI; 

Ill. Departamento de Meio Ambiente; 
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IV. Departamento de Transporte Escolar; 
V. Departamento Pedagógico; 

L - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, 

I. Departamento de Desporto, turismo e lazer; 
II. Departamento de Projetos e Programas desportivos. 

M - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 

I. Controle Interno.  

Art.  7° A estrutura organizacional e funcional básica da Administração 
Direta do Município de Marzagão, atendidas as suas peculiaridades, poderá compreender 
unidades administrativas dos seguintes níveis: 

I. Nível de Direção Superior — Secretário Municipal, representado pelos Agentes 
Políticos, remunerados por Subsídio, com funções relativas à liderança, à 
articulação e ao controle das atuações e dos resultados das respectivas áreas de 
atividades, inclusive dos assuntos ou programas de importância e duração 
transitória; 

II. Nível de Direção, com funções de desenvolvimento das atividades das unidades 
administrativas, inerentes à finalidade do órgão, que será representado por: 

a) Cargo Comissionado de Diretor nível I, símbolo CC3 e Nível II símbolo  CC-4, 
conforme a complexidade atribuída no Anexo II; 

b) Função Gratificada de Direção, chefia e assessoramento, quando a função for 
exercida exclusivamente por funcionário detentor de cargo efetivo; 

Ill. Nível de Coordenação e Chefia de Serviço, com funções de desenvolvimento das 
atividades das unidades administrativas, inerentes à sua área de atuação, que será 
representado por: 

a) Cargo Comissionado de Chefe, símbolo  CC-2; 

b) Função Gratificada de Chefe, símbolo FGC, quando a função for exercida 
exclusivamente por funcionário detentor de cargo efetivo; 

IV. 	Nível de Assessoramento subordinado, representado por: 

a) Assessor de Secretaria, símbolo  CC-1; 

§ 1° As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
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§ 2° A estrutura hierárquica dos cargos definidos neste artigo está configurada pelos 
respectivos símbolos representativos estabelecidos na ordem constante do caput. 

§ 3° Dentre as funções de confiança, havendo previsão legal no Anexo I desta Lei, optará 
a Administração por investir o servidor efetivo no cargo em comissão ou atribuir-lhe a 
função gratificada. 

Título Ill 

DA COMPETÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  

Art.  8° - Os órgãos componentes da estrutura administrativa do Município de 
Marzagão de que trata os artigos 3°, 5° e 6° desta Lei terão as seguintes competências: 

CAPÍTULO 1 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

SEÇÃO I 

Gabinete do Prefeito 

§ 10 - Compete ao Gabinete do Prefeito: 

I. prestar auxílio burocrático ao Prefeito; 

II. pesquisar e coligir elementos necessários às informações solicitadas ao Executivo; 

Ill, coletar dados e informações para a tomada de decisões do Prefeito; 

IV. preparar e encaminhar o expediente do Gabinete; 

V. assistir ao Prefeito em suas relações com os Munícipes, entidades de classe e com 
os órgãos da Administração Municipal; 

VI. organizar as audiências do Prefeito, selecionando os pedidos e coligir subsídios 
para a compreensão do histórico dos assuntos de maneira a permitir-lhe a análise e 
decisão final. 

SEÇÃO II 

Assessoria de Comunicação 

§ 2° - Compete à Assessoria de Comunicação: 
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I. planejamento, coordenação e execução das atividades relativas à área de 
Comunicação Social do Município, abrangendo todas as unidades da administração direta 
e indireta; 

II. assistência direta ao Prefeito Municipal nas suas relações com a imprensa; 

Ill, articulação das relações da Administração Municipal com os órgãos de 
comunicação; 

IV. coordenação e controle da divulgação das ações administrativas e políticas do 
Município através de campanhas publicitárias; 

V. divulgação das diretrizes, pianos, programas e outros assuntos de interesse do 
Município; 

VI. programação da cobertura dos eventos em que o Prefeito Municipal participar; 
alimentação do  site  oficial do município com as informações institucionais; 

SEÇÃO Ill 

Gabinete do Vice-Prefeito 

§ 30  - O Gabinete do Vice-Prefeito é órgão diretamente ligado ao Chefe do 
Poder Executivo, tendo como finalidade auxiliar no trato aos assuntos políticos e 
administrativos e especificamente, representá-lo em seus impedimentos. 

SEÇÃO IV 

Secretaria Municipal de Governo, Gestão e Planejamento 

§ 40  - Compete a Secretaria Municipal de Governo, Gestão e Planejamento: 

I. assistir ao Prefeito nas suas funções públicas; 

II. dar atendimento aos Munícipes; 

Ill. manter ligação com os demais poderes e autoridades; 

IV. exercer as atividades de relações públicas; 

	'44«t~~±01111# 	 Ati~1~111111~1111111111111111111111/11111111111111~, 	  

Av.  Bernardo Sayão, no 260, Centro, CEP-75.670.000 — Marzagão-GO. Tel. 64 3450-1700 
marcosmarzagao.00.gov.br  

8 



4414.01"  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGÃO 
ESTADO DE GOIÁS 

V. acompanhar a tramitação dos Projetos de Lei de interesse do Executivo na Câmara 
Municipal e manter controle que lhe permita prestar informações precisas ao Prefeito 
sobre o assunto; 

VI. atuar como elemento de interligação e integração do Secretariado no 
desenvolvimento de todos os programas de Governo; 

VII. manter amplo, efetivo e estrito relacionamento com os órgãos jornalísticos (jornais, 
revistas, emissoras de rádio e de televisão) de Marzagão, cidades da região e jornais de 
maior circulação no Estado; 

VIII. divulgar os atos administrativos, sociais e oficiais da Administração Municipal na 
imprensa escrita, falada e televisiva, incluindo os órgãos da Administração Indireta e 
conveniados; 

IX. divulgar na imprensa escrita, falada e televisiva, através de "realease" (noticiários 
com caráter de publicação gratuita), as atividades da Administração Municipal, incluindo 
o Gabinete, Secretarias, Fundações e órgãos conveniados; 

X. redigir textos, notas e documentos de interesse do Município e providenciar sua 
divulgação nos meios de comunicação; 

Xl. realizar o serviço de cerimonial, coordenando cerimônias de inauguração de obras 
eventos ou atividades político-administrativas do Prefeito; 

XII. editar, periodicamente, jornais, revistas e publicações diversificadas, com a 
finalidade de dar conhecimento a população das obras e feitos da Administração; 

XIII. assessorar o Prefeito e Secretários Municipais na confecção de notas oficiais, 

quando solicitado; 

XIV. coordenar entrevistas do Prefeito; 

XV. desenvolver trabalhos periódicos visando a boa imagem pública, tanto do Prefeito 
como de sua Administração; 

XVI. promover as atividades de coordenação político-administrativa da Administração 
Municipal com os munícipes, entidades e associações de classe, bem como, com 
autoridades federais, estaduais e de outros Municípios; 

XVII. o assessoramento ao Prefeito na coordenação e avaliação da atuação e 
desempenho das entidades e órgãos da Administração Municipal: 
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XVIII. coordenar as relações do Executivo com o Legislativo, providenciando os contatos 
com os Vereadores, recebendo suas solicitações, encaminhando-as, tomando as 
providências necessárias; 

XIX. observar os normativos municipais pertinentes à operacionalização administrativa 
dos diversos setores que compõem a estrutura da Administração Municipal, mormente no 
que diz respeito à execução orçamentária. 

XX. Zelar pelo manutenção e preservação do patrimônio público, através do 
Departamento de Vigilância e Zeladoria: 

SUBSEÇÃO! 

Diretor do Departamento de Vigilância e Zeladoria 

a) inspecionar e vistoriar o prédio escolar e suas instalações, equipamentos e 
materiais; 

b) fiscalizar o desempenho dos agentes de vigilância; 
c) monitorar a pontualidade dos agentes de vigilância; 
d) Elaborar, programar, distribuir e fiscalizar as escalas de plantões; 
e) auxiliar no atendimento e organização dos agentes de vigilância, nos horários de 

entrada e saída; 
f) fiscalizar o desempenho das atividades de portaria; 
g) colaborar na manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a Equipe de 

Vigilância, na implementação das normas de convívio; 

h) prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 
relacionamento pessoal e transmissão de informações, reclamações e sugestões; 

I) executar atividades correlatas atribuídas pela direção de todas as unidades. 

SUBSEÇÃO II 

XXI. Coordenar, através do Departamento de Gestão e planejamento, as 
atividades administrativas, de recursos humanos, planejamento, modernização e 
informação, competindo-lhe 

a) definir e supervisionar o processo de planejamento global das atividades da 
Secretaria, propondo ações que visem assegurar os objetivos e metas 
estabelecidas; 

b) acompanhar as atividades orçamentárias, de administração financeira e de 

contabilidade da Secretaria; 
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C) acompanhar as atividades relacionadas com a administração de recursos 
humanos, de material, 	transporte, documentação, comunicação, serviços 
gerais, arquivo e de informática; 

d) cumprir as orientações normativas emanadas pelas unidades centrais a que 
esteja subordinada tecnicamente como unidade setorial de sistema municipal; 

e) coordenar e gerenciar o processo de planejamento global das atividades da 
Secretaria, bem como avaliar o desempenho de suas atividades, propondo ações 
que visem assegurar os objetivos e metas estabelecidas; 

f) acompanhar e elaborar a proposta orçamentária anual da Secretaria e dos 
programas dos Encargos Gerais do Município, programando a utilização de 
créditos aprovados e acompanhando, controlando e avaliando a execução 
orçamentária; 

g) consolidar as informações das atividades, projetos e programas das unidades 
administrativas da Secretaria para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de 
Ação Governamental - PPA e dos Relatórios Gerenciais; 

h) coordenar, acompanhar as atividades relativas à administração de pessoal e 
desenvolvimento de recursos humanos; 

i) elaborar e executar pianos de desenvolvimento de recursos humanos, obedecidas 
às diretrizes emanadas do subsistema central competente; 

j) manter atualizado cadastro de informações sobre a formação profissional e a 
avaliação de desempenho dos servidores da Secretaria; 

k) exercer outras atividades corre:atas. 

SEÇÃO V 

Áreas de Assessoria 

SUBSEÇÃO I 

Assessoria Jurídica 

§ 4° - Compete à Assessoria da Procuradoria jurídica: 

prestar consultoria e assessorarnento à Secretaria Municipal de Governo, 
Gestão, Planejamento, Renda, Habitação, Juventude e Trabalho; 

elaborar pareceres jurídicos fundamentados; sugerir ao Procurador Geral 
alterações na legislação pertinente aos servidores públicos municipais, de modo a ajustá-
la ao interesse público do Município; 

opinar, previamente, sobre a legalidade e a forma dos editais e outros atos 
convocatórios de licitações, bem como dos contratos, consórcios e convênios; 
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IV. elaborar pareceres em processos administrativos sobre servidores públicos 
que contenham indagação jurídica; 

V. opinar previamente às decisões do Secretário nos processos que tratem de 
direitos, deveres, disciplina, vantagens e prerrogativas dos servidores públicos municipais; 

VI. assistir o Município nas transações imobiliárias e em qualquer ato jurídico 
administrativo; 

VII. elaborar, redigir, estudar e examinar anteprojetos de lei, decretos e 
regulamentos, assim como elaborar minutes de contratos, escrituras, convênios e de 
quaisquer outros atos jurídicos; 

VIII. executar toda e qualquer delegação de atribuição recebida do Secretário 
Municipal, respeitadas as atribuições do cargo; 

IX. executar as atividades de administração geral, controle de material e 
patrimônio; elaborar, anualmente, relatório das atividades realizadas pela Procuradoria 
Geral, encaminhando-o ao Procurador Geral; atender o público em geral; 

X. realizar outras tarefas afins. 

SUBSEÇÃO II 

Assessoria Contábil 

§ 50  - Compete à Assessoria Contábil: 

I. estudo, classificação, escrituração e análise dos atos e fatos administrativos 
municipais, de forma analítica e sintética; 

II. a elaboração dos orçamentos e pianos de investimentos, na forma e tempo 
adequados, concomitantemente com os demais órgãos do Município;  

III. programação dos serviços relativos a empenho de despesas e controle dos 
créditos orçamentários; 

IV. registro da movimentação de recursos financeiros; 

V. coordenar a elaboração de pianos e prestações de contas de recursos 
financeiros; elaboração mensal dos balancetes e anualmente do balanço; 

VI. arquivamento de documentos relativos à movimentação financeiro-patrimonial; 

VII. controle da movimentação de transferências recebidas de órgãos do Estado e 
da União, inclusive de outros fundos especiais;  
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VIII. elaboração de relatórios informativos referentes a situação financeira e 
patrimonial da Prefeitura; 

IX. elaboração de pareceres referentes a contabilidade; 

X. apresentação de relatórios de prestação de contas junto ao Tribunal de Conta 
do Estado, análise da prestação de contas e emissão de parecer sobre a regularidade, ou 
não, dos adiantamentos de numerário para despesas de pequeno valor; 

XI. realizar a conciliação bancária; 

XII. executar outras competências, na forma da lei. 

SEÇÃO VI 

Conselhos Municipais 

§ 6° - Os conselhos são órgãos de Participação e representação, funcionam 
como mediadores e articuladores na relação entre a sociedade e os gestores Municipais, 
com funções atribuídas por normas específicas, com funções básicas de: 

I. Normatizar: elaborar as regras que adaptam para o município as determinações 
das leis federais e/ou estaduais e que as complementem, quando necessário. 

II. Assessorar: responder aos questionamentos e dúvidas do poder público e da 
sociedade. As respostas do órgão são consolidadas por meio de pareceres. 

Ill. Fiscalizar: acompanhar a execução das políticas públicas e monitorar os resultados 

no sistema municipal. 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO SUBORDINADA 

SEÇÃO 1 

Secretaria Municipal de Administração 

§ 8° - Compete à Secretaria Municipal de Administração: 
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SUBSEÇÃO I 

Administração: 

I. o planejamento, supervisão, direção, coordenação de programas; 

II. orientar a administração pública, prestar apoio ao Prefeito na execução direta dos 
atos de gestão coordenação e decisão quanto às atividades, projetos e programas no 
âmbito da administração municipal; 

Ill, a formulação de políticas e a coordenação de atividades de treinamento, 
desenvolvimento e valorização profissional e gerencial do pessoal da Prefeitura, bem 
como o apoio à avaliação de desempenho indvidual e a gestão do sistema de carreiras; 

IV. a promoção e coordenação de atividades de recrutamento, seleção, controle e 
lotação de pessoal e demais atividades de natureza administrativa relacionadas aos 
recursos humanos da Prefeitura; a formulação de políticas e a promoção e coordenação 
de atividades relacionadas à segurança no trabalho, ao bem-estar e aos benefícios para 
o pessoal da Prefeitura; 

V. o suporte técnico em inormátia aos órgãos e entidades da Prefeitura; a 
padronização, aquisição, contratação, guarda, distribuição e controle de materiais, bens e 
serviços para as atividades da Prefeitura; 

VI. a gestão e execução do processamento das licitações para a aquisição de 
materiais, bens e serviços; o tombamento, registro, conservação e controle dos bens 
públicos móveis e imóveis do rvlunicípio; a pi omoção e coordenação dos serviços de 
limpeza, vigilância, copa, portaria e telefonia dos Prédios Públicos e a reprodução de 
papéis e documentos nas dependências da Prefeitura; 

VII. administração e controle da frota de veícu;os da Prefeitura para transporte interno 
e dos serviços afins contratados a terceiros, exceto transporte escolar; 

VIII. a normatização e padronização das atividades e processos administrativos; prestar 
assessoramento técnico imediato e direto ao prefeito em assuntos técnicos e 
administrativos; 

IX. planejar e ordenar as atividades da administração municipal em seus aspectos 
técnicos; manter a articulação entre os órgãos institucionais do Município ou fora dele, 
visando o desenvolvimento das instituições, objetivando alcançar os fins buscados pela 
administração; 
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X. auxiliar na articulação, elaboração e análise de propostas de atos administrativos, 
mensagens, decretos e projetos de leis da alçada e iniciativa do Prefeito Municipal; 

XI. a formulação, coordenação e execução de políticas e do plano diretor de 
informática da Administração Municipal; 

XII. a promoção, coordenação, execução e monitoramento do desenvolvimento e 
programação de sistemas informatizados para a Prefeitura; 

XIII. Coordenar, controlar e delinear a orientação jurídica a ser seguida pelo Poder 
Executivo, acompanhar as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos; 
representar o Município judicial e extrajudiciaimente, por meio da Procuradoria do 
Município: 

PROCURADOR JURÍDICO 

1. 	Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público 
municipal, judicial e extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para 
resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da Administração; 

2. 	Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da 
municipalidade, tomando as providências necessárias para bem curar os interesses 
da Administração: 

a) postular em juízo em nome da Administração, com a propositura de ações e 
apresentação de contestação; avaliar provas documentais e orais, realizar 
audiências trabalhistas, cíveis e criminais. Obs.: O acompanhamento jurídico dos 
processos judiciais deve ocorrer em todas as instâncias e em todas as esferas, onde 
a Administração for ré, autora, ass$stente, opoente ou interessada de qualquer outra 
forma; 

b) Ajuizamento e acompanhamento de execuções fiscais de interesse do ente 
municipal e; 

c) Em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações e, 
quando necessário, propor defesaso recursos aos órgãos competentes. 

	

3. 	Acompanhar processos adminktrallos externos em tramitação no Tribunal 
de Contas, Ministério Público e Secretarias de Estado quando haja interesse da 
Administração municipal; 

	

4. 	Analisar os contratos firmados pelo município, avaliando os riscos neles 
envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas 
travadas entre o ente público e terceiros; 

Av.  Bernardo Sayão, no 260, Centro, CEP-75.670.000 — Marzagão-GO. Tel. 64 3450-1700 
rnarcos@irnarzagao go.gov.br   

15 



41F  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFtZAGÃO 
ESTADO DE GOIÁS 

4 

5. Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de 
manter as atividades da Administração afinadas com os princípios que regem a 
Administração Pública — princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade; da 
moralidade e da eficiência. 

6. Acompanhar e participar efetivamente de todos os procedimentos licitatórios; 
elaborar modelos de contratos administrativos; Obs.: A audiência com a assessoria 
jurídica é de suma importância para o ato final de homologação do processo licitatório — 
nessa oportunidade poderá ser constatada a invalidade do procedimento ou de alguns 
atos; suprimento de algum vício ou a declaração da sua lisura; 

7. Elaborar pareceres sempre que solicitado, principalmente quando 
relacionados com a possibilidade de contratação direta; contratos administrativos em 
andamento, requerimentos de funcionários  etc.  e 

8. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes. 

XIV. o desempenho de outras competências afins; 

SEÇÃO li 

Secretaria Municipal de Finanças 

I. 	executar a política econômica e financeira do município e as atividades referentes 
ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas municipais; 

ao recebimento, pagamento, guarda, movimentação e controle dos valores em 
moeda e outros valores pertencentes ao Município; 

a promoção de pesquisas, previsões, estudos e diagnósticos sobre aspectos 
financeiros, tributários e fiscais do Município, bem como em relação às contas públicas, 
quanto ao endividamento e investimento, e à qualidade dos gastos da Prefeitura; 

IV. a formulação e execução de políticas financeiras, tributárias e fiscais da Prefeitura, 
na sua área de competência; a normatização e padronização das atividades contábeis e 
do controle financeiro interno das entidades e órgãos do Governo Municipal; 

V. a formulação da programação financeira da Prefeitura e o controle de sua 
execução; 

VI. a execução, fiscalização e controle da evolução da arrecadação dos tributos e 
receitas municipais; 

VII. a gestão e o controle da execução orçamentária das despesas e receitas do 
Município, em articulação com a Secretaria de Governo, e a Secretaria de Controle 
Interno; 

VIII. a administração da dívida ativa do Município e execução da cobrança amigável; 
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IX. a prestação de atendimento e informações ao contribuinte em questões de natureza 
financeira e tributária de competência do Município; 

X. a realização da escrituração contábil das despesas, receitas, operações de crédito 
e outros ingressos financeiros do Município, a inscrição dos débitos tributários na dívida 
ativa e a manutenção e atualização do Plano de Contas do Município; 

Xl. 	a preparação de balancetes, relatórios contábeis e balanços anuais do Município 
e a consolidação dos demonstrativos contábeis dos fundos, autarquias e outros órgãos da 
administração municipal; 

XII. prestação de contas dos recursos transfelidos para o Município por outras esferas 
de poder; a manutenção e aprimoramento tecnológico e operacional permanente dos 
cadastros mobiliário e imobiliário da Prefeitura; 

XIII. a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, da proposta 
orçamentária em conjunto com as demais secretarias; 

XIV. o desempenho de outras competências afins. 

Sulneção / 
Diretor Financeiro 

a) Compete ao Diretor financeiro: 
1. gerenciar os departamentos contábeis, fiscais e financeiros, desenvolvendo 

normas internas, processos e procedimentos de inanças; 
2. supervisionar toda parte das funções de suporte financeiro; 
3. planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da Prefeitura; 
4. realizar o gerenciamento completo da área Financeira, contemplando as 

atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e conta a receber, cobrança, gestão 
do patrimônio da empresa; 

5. coordenar as atividades da tesouraria e da contabilidade; 
6. planejar, analisar e acompanhar ;..?.s execuções orçamentárias; 
7. acompanhar rotinas • fiscais, contábil, obrigações trabalhistas e 

previdenciárias; 
8. manter relacionameno com bancos e execução das operações financeiras; 
9. realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos na elaboração 

da PPA, LDO e LOA, mantendo interação com o departamento jurídico e as demais 
Secretarias; 

10. assegurar a concretização das orientações financeiras definidas 
superiormente; 

11. efetuar as baixas, de acordo  corn  as Guias de Recebimento (DUAM) e dar 
deles o respectivo documento de quitação; 

12. efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; 

11~111101111111111111a111111111101MW,1,,,4"Vi.4:::~' 811111111101:01191«itaL4A, 	 1r~260,115.17 	 

Av. Bernardo Sayão, no 260, Centro, CEP-75.670 000— Marzagão-GO.  Tel.  64 3450-1700 
rnarco_s_Ürnarza,gão.qo.gov.br  

i? 



4eit 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGÃO 
ESTADO DE GOIÁS 

440~ 
	 ,z.74amagoo rffle"~ -a:rds~tilligialleall4101111111~0101, 	  
13. 	assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher 

restantes assinaturas; 
14. enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados; 
15. acompanhar a regularidade fiscai, trabalhista e previdenciária anterior ao 

pagamento, relativos aos contratos em execução, 
16. efetuar as devidas retenções, quanto aos pagamentos; 
17. zelar pela guarda de documentos e processos em poder da tesouraria; 
18. fazer as escriturações necessárias; 
19. analisar, sob orientação, em sua área de competência, atividades, recursos 

disponíveis e rotinas de serviços e propoi medidas que visem a sua melhoria; 
20. executar outras funções que me sejam superiormente cometidas ou 

impostas por lei ou regulamento em ma léria financeira. 

SEÇÃO  III  

Secretaria Municipal de Transpor.e.,, ebne, Serviços, Ação Urbana, Indústria, 
Cornéri,•io, AgricuPura e Pecuária 

§ 50  - Compete à Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços, Ação 
Urbana, Industria, Comercio,  Agriculture  e Pecuária: 

St/3SEÇÃ 0 / 

Transportes, Obras, Sços e Ação Urbana 

I. executar e coordenar os projetos do sistema de trânsito, transporte coletivo de 
trabalhadores e estudantes, individual e carg3, tráfego e sinalização em consonância com 
as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e com a 

legislação pertinente: 

II. elaborar a programação e executar as atividades relativas à limpeza pública, 
varrição e remoção de entulho; 

Ill, articular com a Secretaria Municipal de Governo no sentido de atualizar as Leis 

Municipais relativas a serviços; 

IV. colaborar com a Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente na elaboração de normas relativas à aprovação de projetos de pavimentação, 
drenagem e sinalização viária, à estética urbana, à preservação do meio-ambiente, aos 
loteamentos e zonearnentos e à expansão de área; 

V. executar os serviços de manutenção a embelezamento das vias e logradouros 

públicos; 
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VI. manter a preservação e manutenção, assim como, a incrementação dos parques 
públicos, praças, jardins e áreas verdes do Município; 

VII. Fiscalizar os serviços de transportes co.et,vos urbanos, Taxi, moto taxi, individual e 
carga, e propor normas e trajetos compatíveis com as necessidades da população, à 
medida do crescimento da cidade; 

VIII. executar e conservar as obrat, municipais, assim como os próprios da 
municipalidade; 

IX. construir, pavimentar e  conserver  as vias e iogradouros públicos; 

X. colaborar opinando sobre os projetos de obras elaborados pela Secretaria 
Municipal de Governo; 

XI. acompanhar, fiscalizar e receber os serviços executados diretamente ou 
contratados com terceiros e conforme o estabelecido nos contratos; 

XII. planejar, elaborar e  executer  os projetos de obras da Administração Municipal, 
sempre a partir de diretrizes e estudos preliminares, elaborados pela Diretoria Técnica de 
Projetos, Arquitetura e Engenharia com as seguintes atribuições; 

XIII. organizar e operar o cadastro dos veículos pertencentes ao município; 

XIV. planejar, coordenar,  executer  e controlar a manutenção de todos os veículos, 
máquinas e equipamentos da Administração Municipal; 

XV. pesquisar e propor métodos de redução de custos de manutenção de todos os 
veículos, máquinas e equipamentos da Administração Municipal; 

XVI. manter um sistema de apropriação de custos das obras e dos serviços urbanos; 

XVII. dar suporte nas comemorações do Calendário Anual Municipal de Eventos, sempre 
em consonância com a Secretaria cujas finalidades sejam afins, oferecendo apoio no 
trânsito e manutenção dos locais onae ocorrerem os eventos; 

XVIII. construir e/ou conservar as quadras poliesportivas e campos de esporte de maneira 
a permitir o seu adequado funcionamento, sob a orientação da Secretaria Municipal de 
Educação e Meio ambiente; 

XIX. construir e/ou conservar as estradas vicinais do Município; 
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XX. a execução de projetos paisagísticos e de serviços de jardinagem e arborização; 

XXI. a administração, manutenção e conservação de parques, praças e áreas de lazer; 
a elaboração de projetos e definição de prioïidades de recuperação e conservação de 
fundos de vales e áreas de preservação; a definição da política de limpeza urbana, através 
do gerenciamento e fiscalização da coleta, reciclagem e disposição do lixo, por 
administração direta ou através de terceiros; 

XXII. os serviços de limpeza, conservação e controle de terrenos no perímetro urbano; 

SUBSEÇÃO II 

Industria, Comércio, Agricultura e Pecuária 

XXIII. promover o bem desenvolvimento rural sustentável por meio de ações que visem, 
sobre tudo, o fortalecimento da  agriculture  familiar, do agronegócio e de políticas que 
promovam o aumento da produção e da rodutividade no campo e melhore a qualidade 
de vida do homem do campo; 

XXIV. Estimular a agropecuária do município oferecendo assistência técnica ao pequeno 
e médio proprietário e contribuir com distribuição de sementes, aração de terras e 
disponibilidade de áreas para o plantio; 

XXV. manter a fiscalização e o controle dos serviços públicos de abastecimento; 

XXVI. promover a orientação, controle e fiscalização dos mercados, feiras livres e 

matadouros e  organizer  a comercialização de bens e produtos produzidos no campo; 

XXVII. o planejamento operacional, a formulação e a execução da política ambiental e da 
conservação dos ecossistemas do município; 

XXVIII. a formulação de projetos visando captar recursos financeiros do estado e da união, 
bem como de organizações nacionais e internacionais; a elaboração de projetos em 
conjunto com a secretaria de planejamento; 

XXIX. a realização do controle orçamentário no âmbito de sua competência; a realização 
do planejamento global das atividades anuais e plurianuais e outras atividades correlatas; 

XXX. o planejamento e execução de programas de educação ambiental, em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Educação e Meio Ambiente; 

XXXI. a formulação e execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, 
preservação e saneamento dos recursos hídricos e arnbientais em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Educação o Meio Ambiente; 
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XXXII. Zelar para que esse crescimento obedeça a uma planificação global inserida nas 
prioridades da comunidade, e que não desrespeite interesses do bem estar social. 

XXXIII. promover e realizar os conhtos  torn  C5-5 'n,:justriais e comerciantes que desejam 
criar atividade no município. 

XXXIV. Dar assistência e acompanhamento aos projetos de instalação de indústrias e 
unidades comerciais. 

XXXV. Orientar o desenvolvimento industrial e comercial no sentido de atingir os objetivos 
estabelecidos pela prefeitura. 

XXXVI. Manter os cantatas necessários com entidades das esferas estadual e federal no 
sentido da obtenção de recursos e orientação para o plano e para os projetos de 
desenvolvimento industrial e comercial. 

XXXVII. Propor ao prefeito medidas de proteção, apoio e incentivo à instalação de 
instalação de indústrias e comércio, como isenção de impostos, realizados de obras de 
infraestrutura e outras. 

XXXVIII. Zelar pela observância de normas e leis de proteção ao meio ambiente por parte 
de indústrias e estabelecimentos comerciais, dando as instruções necessárias e propondo 
as medidas cabíveis. 

XXXIX. Realizar vistorias destinadas à verificação da obediência de normas na instalação 
de indústrias, comércio e serviços, fornecendo instruções e dando prazos de adaptação, 
de acordo com o que a lei permitir. 

XL. Estudar e propor normas e sistemas de trabalho que venham a aperfeiçoar as 
atividades do setor. 

XLI. Atender denúncias e fiscalizar empresas que descumprirem normas legais ou 
regulamentares, como falta de alvará e outras. 

XLII. Lavrar autos de infração e dar encaminhamento aos mesmos, quando for o caso. 

XLIII. Organizar o comércio de ambulantes em feiras ou exposições promovidas pelo 
município, encarregando-se da fiscalização naquilo que lhe competir. Realizar demais 
tarefas pertinentes. 

SEÇÃO IV 
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Secretaria Municipal de Desenvolvirnentr> Social, Renda, Habitação, Juventude e 
Trabalho, 

§ 60 - Compete à Secretaria Mu.al de Desenvolvimento Social, Renda, 
Habitação, Juventude e Trabalho: 

suBsFçÃo 

Assessoria Jurídica — Advogado (CRAS/SUAS) 

I. Fornecer suporte às famílias e indivíduos usuários do Serviço de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade, em sua amplitude se serviços e atendimento 
integral, de acordo com as orientações técnicas do referido Centro; 

II. Realizar a orientação jurídico social e assessoria jurídica no âmbito do SUAS, 
respeitadas as competências e atribuições da Procuradoria Geral do Município; 

Ill. Oferecer atendimento de advocacia pública no âmbito do SUAS, respeitadas as 
competências e atribuições da Procuradoria Gera! do Município; 

IV. Receber denúncias; 

V. Prestar orientação jurídica aos usuários do CRAS: 
VI. Fazer encaminhamentos processuais, exceto os de competência da Procuradoria 

Geral do Município; 

VII. Esclarecer procedimentos legais aos técnicos do serviço; 

VIII. Participar de palestras informativas aos usuários; 

IX. Fazer estudo permanente acerca do terna violência e violação de direitos pertinente 
aos casos de atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social; 

X. Manter atualizado todos os registros  de todos os atendimentos; 

Xl. 	Participar de tcdas as reuniões da equipe ';..'orr, a visão da sua área de atuação; 

XII. 	Defender a garantia dos direitos socioassistenciais, a construção de novos direitos, 
a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais; 
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XIII. Articular com os órgãos públicos de defesa de direitos, nos termos da Lei Federal 

N°8.742, de 1993; 

XIV. Promover o assessoramento jurídico ao público da política de assistência social, 
nos termos da Lei Federai N° 6.742, de i 993 e respeitadas as deliberações do 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS; 

XV. Promover a acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta 
de informações e orientações; 

XVI. Elaborar, junto  corn  as famílias e indivíduos, o Plano de Acompanhamento 
Individual e/ou familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada 
um; 

XVII. Realizar visitas domiciliares acompanhado pelo CRAS, quando necessário; 

XVIII. Realizar encaminhamentos monitoraciós para a rede socioassistencial e demais 
políticas púbiicas setoriais e órgÉos de defesa de direitos; 

XIX. Alimentar registros e sistemas de informações sobre as ações desenvolvidas; 

XX. Participar de atividades de planejamento, monitoramento e avaliação do processo 
de trabalho; 

XXI. Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe CRAS, 
bem como reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas; 

XXII. Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para 
planejamento das ações a serem desenvolvidas, para definição de fluxos; 

XXIII. Instituir rotina de atendimento e acompannamento dos usuários; 

XXIV. Organizar encaminhamentos, fluxos de informação e procedimentos; 

XXV. Demais atilbuições definidas na função de advogado, observando o disposto na 

legislação federal e municipal. 

SUBSEÇÃO II 

Desenvolvimento Social e renda 
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XXVI. a promoção, coordenação e execução de estudos, pesquisas e diagnósticos sobre 
a situação e o perfil socioeconômico da população, bem como sobre as condições atuais 
do exercício da cidadania no Município; 

XXVII. elaborar o plano de ação municipal oas politicas da assistência social, com a 
participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à 
aprovação dos seus respectivos Conselhos; 

XXVIII. coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência 
Social, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social — SUAS 
e da Política Nacional de Assistência Social - PNAS; 

XXIX. coordenar, executar e avaliar a Política Municipal da Mulher, com vistas à sua 
promoção social, à eliminação de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de 
discriminação e de violência contra a sua dignidade de pessoa humana; 

XXX. coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal sobre Drogas, em 
consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD; 

XXXI. articular—se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos 
Municipais, consolidando a gestão participati 	ria definição e controle social das políticas 

públicas; 

XXXII. gerenciar o FivIAS — Fundo Mun;cipal de Assistência Social, bem como os demais 
recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua plena 

utilização e eficiente operacionalidade; 

XXXIII. propor e participar de atividades de capacitação sistemática de gestores, 
conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas pela 

Secretaria; 

XXXIV. convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social a 
Conferência Municipal de Assistência Social; 

XXXV. coordenar os órgãos subordinados de modo a proporcionar um atendimento de 
excelência, às familias, idosos, mulheres e crianças; 

XXXVI. X — proceder, o âmbito GO seu órgào, à gestão e ao controle financeiro dos 
recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e 
recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos 

emanados do Chefe do Pode;  Executive;  
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XXXVII. conduzir ações governamentais voltadas à realização das articulações entre os 

órgãos e entidades da Prefeitura do Município de Marzagão e os diversos setores da 
sociedade, visando à implementação da política municipal para as pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida; 

)(XXVIII. estabelecer e manter relações de parcerias com os órgãos e entidades da 
Prefeitura, de outras esferas de governo e  corn  os demais setores da sociedade civil; 

XXXIX. estabelecer e manter relações e parcerias com a iniciativa privada, visando à 
inclusão social da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida; 

XL. elaborar e executar ações que possibilitará a efetiva promoção social, baseado em 
uma política integrada e inclusiva; 

XLI. promover ações voltadas para a socialização e desenvolvimento físico e mental dos 
portadores de necessidades especiais; 

XLII. A coordenação e implementação dos prot-Jamas de atenção social à pessoa com 
deficiência por meio de realização direta e/ou indiretamente do atendimento, viabilizando 
novas formas de convívio sócio familiar; 

XLIII. A coordenação e implementação dos programas de atenção social à pessoa idosa 
e da terceira idade por meio de realização direta e/ou indiretamente do atendimento, 
viabilizando novas formas de convívio sócio familiar 

SUBSEÇÃO  III 

Habitaç3u  

XXII. planejar, organizar. dirigir, coordenar, executar e controlar as atividades setoriais a 
cargo do governo municipal que visem ao desenvolvimento social por meio de ações 
relativas à habitação e à promoção humana; 

XXIII. subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e pianos governamentais no que se 
refere à habitação popular e responder pela sua implementação; 

XXIV. compatibilizar programas, projetos e atividades habitacionais municipais com os de 
nível federal e estadual; 

XXV. coordenar, acompanhar e avaliar as ações relativas à habitação popular; 

imemiiimmarmaperva~.  
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XXVI. articular-se com instituições públicas e privadas, e com as demais Secretarias 
Municipais que atuem no setor, visando cooperação técnica e a integração de ações que 
facilitem a consecução dos objetivos da secretaria; 

XXVII. articular-se, na concepção  dc..  pioietos 6 p..o;ramas, com empresas e entidades do 
ramo habitacional com vistas à implementação de técnicas modernas e eficientes e com 
o objetivo de alcançar melhor produtividade e redução de custos; 

XXVIII. coordenar e supervisionar o levantamento e o cadastramento das carências 
habitacionais, visando a definição dos prograr,-,as municipais para o setor; 

XXIX. responder pela proposição de alternativas de unidades habitacionais e pela sua 
comercialização, obedecidas às normas vigentes, visando proporcionar habitação para 
população do Município, notadamente para a de média e baixa renda; 

XXX. propor norm?s, rotinas e procedimentos de elaboração, execução, análise e 
avaliação de concessões e transferências de terrenos e unidades habitacionais; 

XXXI. promover entendimento e negociações junto ao Governo Federal e Estadual e aos 
órgãos de fomento e desenvolvimento, visando a captação de recursos destinados à 

habitação; 

XXXII. estimular ações comunitárias que visem à inserção do indivíduo e da família no 

ambiente social; 

XXXIII. desenvolver ações que visem ao atendimento da população carente, em termos de 
habitação, quando em situação de emergência ou calamidade pública; 

XXXIV. articular-se com órgãos e entidades representativas da sociedade civil, tendo em 
vista a obtenção de subsídios necessários à formulação de propostas para o setor; 

SUBSEÇÃO IV 

Juventude e Trabalho 

XXXV. Elaboração, desenvolvimento, coordenação e a execução de políticas públicas que 
garantam a integração e a participação do jovem no processo social, econômico, político 

e cultural do Município; 

XXXVI. desenvolver e fomentar est...dos e pesq.J;se.:'  re  ativos ao público jovem objetivando 

subsidiar o planejamento das ações públicas para esse seguimento; 

111111111~~111111110111~~0~WIONINÉ~~9~,,,  
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XXXVII. colaborar com os demais órgãos da administração municipal na implementação de 
políticas públicas voltadas para o atendimento das necessidades da juventude; 

XXXVIII. propor a criação de canais depal ticipa.,:ãe popular junto aos órgãos municipais e 
estaduais voltados para o atendimento das questões relativas aos jovens especialmente 
com relação a educação, saúde, emprego, formação profissional e combate as drogas; 

XXXIX. Promover articulação de órgãos governamentais e não governamentais para 
efetivar o acesso dos grupos jovens mais vulneráveis as redes escolares de qualidade, 
bem como a capacitação profissional adecriada para uma devida colocação desse 
seguimento no mercado de trabalho; 

XL. Estimular as ações voltadas para a economia do Município no que se refere à 
geração de emprego e renda no área de indústria e comércio, produção rural e 
abastecimento, turismo local sustentável 

XLI. executar atividades comueitárias possibilitando o crescimento econômico e a 
integração da comunidade para incentivar a geração de emprego; 

XLII. formulação, coordenação e execução de pelítieas e planos voltados para a geração 
de trabalho, emprego e rende no 

XLIII. a articulação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos voltados para o 
desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda no Município, 
especialmente relacionados às suas vocações, recursos, possibilidades e limitações, 
mercados potenciais, desemprego o c,!ealificeção da mão de obra local; 

XLIV. a formação de parcerias e celebração de convênios e contratos com instituições 
estaduais, nacionais e interncionais visando à atração de investimentos e 
empreendimentos para o Município; 

XLV. A promoção e criação de incentivos, facilidades e medidas voltados para a 
captação de oportunidades de negócio, emprego e renda no Município, bem como para o 
fomento às atividades industriais, comerciais;  agropecuárias e de serviços; 

XLVI. a prospecção e identificação de oportunidades e de fontes públicas e privadas de 
financiamento para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda no 
Município, a estruturação de projetos requeridos, em articulação com as Secretarias 
pertinentes, e o acompanhamento de sua análise e aprovação junto às entidades 
financiadoras envolvidas: 
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XLVII. o desenvolvimento de programas e ações visando à valorização da mão de obra 
local e sua qualificação profissional; 

XLVIII. a oferta e disponibilização de informações e estudos às demais Secretarias, 
visando a orientação de seus programas, projetos e ações para o desenvolvimento 
econômico e a geração de emprego e renda no Município; 

XLIV. a articulação e celebração de convênios e contratos com instituições empresariais 
parceira do Município, especialmente SEBRAE, SENAI, SESI, SESC, entre outras, 
visando ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento dos 
negócios de pequeno porte no Município; 

SEÇÃO V 

Secretaria Municipal de Saúde 

§ 70  - Compete à Secretaria Municipal de Saúde: 

I. desenvolver as ações de saúde no âmbito da prevenção, da promoção e da 
vigilância à saúde, compreendendo a vigilância sanitária, epidemiológica e o controle de 
doenças e assistência à saúde, segundo as prerrogativas do Sistema Único de Saúde — 
SUS; 

II. planejar e executar a Vigilância Sanitária no âmbito do Município, por meio do 
Núcleo de Vigilância Sanitária, compreendendo as seguintes atribuições: 

SUBSEÇÃO I 

Vigilância Sanitária 

a) observar, na execução de suas atividades, as diretrizes da Política Nacional de 
Saúde para as ações de vigilância sanitária; 

b) participar, em conjunto com o gestor estadual, no âmbito da Comissão 

Intergestores  Bipartite  — CIB, na definição da Programação Pactuada Integrada — 
PPI-VISA para as ações de vigilância sanitária, em conformidade com os 
parâmetros acordados na Comissão Intergestores  Tripartite;  

c) aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados, exclusivamente na 
consecução das atividades de vigilância sanitária; 

d) assegurar a contrapartida de recursos financeiros próprios do Município, com o 
objetivo de atender satisfatoriamente à demanda verificada, conforme disposições 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 

e) coordenar e implementar, no seu âmbito de atuação, o Plano Municipal de 
Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos em consonância com a 
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Política de Recursos Humanos do SUS, tendo como referência os riscos 
sanitários, a realidade local e a demanda do Município; 

f) executar as Ações de Baixa Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária — ANVISA/MS e o Estado de Minas Gerais, incluindo: 

1. executar as Ações de Média Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária — ANVISA/MS e o Estado de Minas Gerais, incluindo: 
2. investigação de surtos de infecção tóxica alimentar; 

3. inspeção sanitária para fins de liberação de Alvará de Autorização Sanitária, 
fiscalização de rotina e denúncias, dos seguintes estabelecimentos: 

	

3.1 	- escola, creche, asilo e similares; 

	

3.2 	- estabelecimentos farmacêuticos e similares que comercializam, dispensam e 
manipulam produtos medicamentosos, acabados ou não; 

	

3.3 	- estabelecimento que comercializa ou distribui cosmético, perfume, produto de 
higiene, sanitário, doméstico e similares, produto veterinário e agrotóxico; 

	

3.4 	- clínica e consultório veterinário; 

	

3.5 	- consultório médico; 

	

3.6 	- consultório odontológico; 

	

3.7 	- clínica, policlínica, hospital e centro de saúde; 

	

3.8 	- casa de repouso; 

	

3.9 	- unidade básica de saúde; 
3.10 - serviço ambulatorial e de assistência médica que presta atendimento, até o nível 
básico, à saúde; 
3.11 - laboratório de análise clínica com exames de rotina; 
3.12 -óptica; 
3.13 - veículo de transporte de alimento para consumo humano; 
3.14 - lavanderia; 
3.15 - cozinha industrial; 
3.16 - restaurante; 
3.17 - cinema, teatro, casa de espetáculo e similares; 
3.18 - bar, lanchonete e similares; 
3.19 - cemitério, velório e necrotério; 
3.20 - padaria, confeitaria e bufê; 
3.21 -sorveteria; 
3.22 - distribuidora de alimento, droga, medicamento e insumo farmacêutico. 

4. censo e mapeamento de todos os estabelecimentos e locais passíveis de atuação 
da Vigilância Sanitária Municipal; 
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5. atendimento ao público, com o fim de orientar e informar quanto à documentação, 
andamento de processos administrativos e outras informações técnico-administrativas e 
legais; 

6. recebimento, triagem e encaminhamento de denúncias alusivas à área de 
Vigilância Sanitária Municipal; 

7. à inspeção sanitária: 

6.1 - de estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios e que manipula 
alimentos; 
6.2 - de estabelecimentos de serviços, tais como: barbearia, salão de beleza, casa de 
banho e sauna,  pedicure,  manicure e congêneres, estabelecimentos esportivos e de 
recreação (ginástica, cultura física e natação); 
6.3 - de matadouro e criadouro de animais na zona urbana; 
6.4 - de local considerado crítico e de risco para o controle de vetores de interesse 
epidemiológico; 

6.5 - de sistema individual de abastecimento de água, disposição de esgoto e resíduos 
sólidos; 
6.6 - em habitação unifamiliar e multifamiliar, isolada, agrupada ou geminada, quando 
necessário; 
6.7 - mediante realização de provas rápidas físico-químicas ao nível de campo, quando 
em atendimento a denúncias e/ou inspeções, tais como: cloro residual,  ph,  temperatura e 
exames organolépticos; 

Ill. a formulação e monitoramento de políticas e planos municipais de saúde, segundo 
as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde e em articulação com as demais secretarias 
municipais pertinentes; 

IV. a coordenação, gestão e avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito 
municipal; 

V. coordenar, articular e integralizar ações que compõem a atenção secundária e 
terciária no Sistema Municipal de Serviços de Saúde; 

VI. reorientar o modelo assistencial fortalecendo a expansão da atenção básica e os 
Programas de Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 

VII. adotar ações de mobilização e educação para promoção à saúde com prioridade 
para violência (acidentes de trânsito), tabagismo e atividade física; 

VIII. coordenar e articular ações de promoção, prevenção e recuperação de doenças e 
agravos no âmbito da atenção básica 
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IX. participação nos seus diferentes fóruns e comitês e administração do Fundo 
Municipal de Saúde; 

X. fornecer subsídios à capacidade de gestão dos hospitais sob administração do 
município, com foco na qualidade e humanização do atendimento; 

Xl. a promoção de estudos, pesquisas e diagnósticos visando a subsidiar a formulação 
de políticas e pianos, a atuação da Secretaria e o aprimoramento do Sistema Municipal 
de Saúde; 

XII. a organização, operação e atualização permanente de sistemas de informações e 
indicadores relativos às condições de saúde no Município, tendo em vista o atendimento 
às necessidades de informação, internas e das instância estadual e federal pertinente; 

XIII. a promoção e prestação dos serviços de atenção primária e de saúde da família, 
inclusive a gestão das centrais de atendimento ao usuário, no âmbito de atuação da 
Secretaria; 

XIV. a promoção dos serviços de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária, 
ambiental, alimentar e de doenças endêmicas) e realização de campanhas de 
esclarecimento e de imunização em articulação com os governos federal e estadual; a 
administração e execução dos serviços de assistência hospitalar, ambulatorial, 
odontológica, farmacêutica e laboratorial, no âmbito de competência do Município, em 
articulação com órgãos competentes do Estado e da União; 

XV. a execução da política de insumos e equipamentos de saúde, no âmbito municipal; 

XVI. conduzir a política de aquisição e fornecimento de medicamentos da assistência 

farmacêutica básica, especializada e a de medicamentos excepcionais; 

XVII. a valorização, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde do 

Município; 

XVIII. o controle e fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde, no 

âmbito municipal; 

XIX. a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a 
União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de 
projetos e ações em saúde, na área de competência do Município; o desempenho de 

outras competências afins. 
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Meio Ambiente 

§ 8° - Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Meio Ambiente 

SUBSEÇÃO I 

Educação 

I. planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades educacionais da rede 

escolar municipal em consonância com os objetivos da política educacional do Ministério 

da Educação; 

II. manter atualizada a documentação e informações educacionais através de estudos 

e pesquisas, objetivando o conhecimento dos problemas educacionais do Município; 

Ill. dinamizar o ensino fundamental, zelando pelo cumprimento de sua obrigatoriedade 

para os escolares na faixa etária de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, bem como cuidar e 

desenvolver a educação infantil de 0(zero) a 5 (cinco) anos; 

IV. promover medidas que visem ao aproveitamento racional dos recursos humanos 

existentes, devidamente qualificados, incentivando treinamentos e cursos para 

aperfeiçoamento e habilitação do pessoal administrativo e docente; 

V. promover a assistência ao educando carente, no que se refere à atendimento 

médico e dentário, distribuição da merenda e a assistência sócio-pedagógica; 

VI. disciplinar e coordenar a ação conjunta das unidades administrativas do órgão e 

fiscalizar o cumprimento de suas atribuições; 

VII. promover o aprimoramento dos métodos, processos, procedimentos didáticos e 

programas de ensino, procurando elevar os níveis de ensino-aprendizagem; 

VIII. melhorar e adequar à rede física escolar municipal, promover e incentivar a sua 

manutenção e recuperação bem como a sua expansão, se necessário; 

IX. incentivar junto a órgãos educacionais de qualquer espécie, cooperação técnica e 

financeira; 

X. aplicar e controlar as verbas especificamente destinadas à Educação, como 

também prestar contas; 
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Xl. promover e incentivar a assistência pré-escolar, combatendo a desnutrição e 
proporcionando recreação sadia à formação de bons hábitos; 

XII. superintender a aquisição, a guarda e a distribuição de material administrativo e 
didático, bem como controlar o seu consumo e utilização; 

XIII. manter e atualizar a Biblioteca Pública Municipal e, se necessário, criar salas de 

leituras, possibilitando e coordenando o seu uso pela população estudantil; 

XIV. elaborar, ouvidos os órgãos próprios, os pianos municipais de educação; 

XV. coordenar ou executar programas e projetos educacionais no Município, 

principalmente aqueles que envolvam programas especiais, reabilitação e integração 

educacional de pessoas marginalizadas; 

XVI. submeter, semestralmente, ao Prefeito e ao Conselho Municipal de Educação, o 

relatório das atividades do órgão; 

XVII. entrosar com os demais órgãos para o adequado planejamento do ensino bem 

como controlar os seus resultados; 

XVIII. articular permanentemente com as Secretarias Municipais para tratar de assuntos 

relativos à Educação; 

XIX. executar projetos de capacitação de recursos humanos; 

XX. administrar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Educação; 

SUBSEÇÃO II 

Cultura 

XXI. desenvolver as ações relativas à universalização cultural; 

XXII. incentivar, apoiar e contribuir de forma participativa para difusão da cultura local; 

XXIII. promover eventos culturais, comemorativos e festivos dando suporte aos grupos 

culturais locais, definir, identificar e preservar o patrimônio histórico; 

XXIV. organizar, manter, preservar e difundir as bibliotecas públicas do Município; 

XXV. formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para 

atividades histórico-culturais e artísticas do Município; 
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XXVI. a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos 

visando a subsidiar as políticas, os pianos, os programas, os projetos e as ações da 

Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico; 

XXVII. a preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-cultural, 
arquitetônico e artístico do Município de Marzagão; 

XXVIII. a promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos 

visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da comunidade; 

XXIX. a promoção, criação, desenvolvimento e administração de teatros, centros 

culturais, bibliotecas e outros espaços e equipamentos voltados para a preservação de 

valores históricos e para o fomento de atividades culturais e artísticas; 

XXX. a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a 

União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de 

projetos culturais e turísticos, na área de competência do Município, juntamente com a 

Gerencia Municipal de Convênios; 

SUBSEÇÃO  III  

Meio Ambiente 

XXXI. coordenar a elaboração de pianos, programas, pesquisas, projetos e atividades, 

para implementação da política ambiental no Município; 

XXXII. coordenar e executar as atividades de gestão da política de meio ambiente no 

Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação 

ambiental, áreas verdes e desenvolvimento ambiental; 

XXXIII. coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando o licenciamento 

ambiental, a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto, com 

colaboração das demais secretarias e dos órgãos ambientais em nível estadual e federal; 

XXXIV. coordenar, juntamente com as demais Secretarias Municipais, a elaboração e 

implementação da política ambiental e de limpeza urbana no Município, visando promover 

a proteção, conservação e melhoria da qualidade de vida da população; 

XXXV. definir, com o apoio das Secretarias Municipais, a política de limpeza urbana no 

Município; 

XXXVI. prestar suporte técnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente — CODEMA; 

	-~~111511111. 	 '40~4~~1111/ 	  
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XXXVII. normatizar, monitorar e avaliar a fiscalização de controle ambiental no Município, 

em colaboração com a Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Ação Urbana, 
Agricultura e Pecuária; 

XXXVIII. elaborar a programação e executar as atividades relativas à coleta de lixo e poda; 

XXXIX. desenvolver outras atividades, destinadas à consecução de seus objetivos; 

XL. controlar, monitorar e avaliar os recursos naturais do Município; 

XLI. realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores 

de serviços, quando potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente, no âmbito 

de sua competência; 

XLII. manifestar-se sobre estudos e pareceres técnicos a respeito das questões de 

interesse ambiental para a população do Município; 

XLIII. articular-se com órgãos federais, estaduais, municipais, internacionais e 

organizações não governamentais - ONG's, para a execução coordenada e a obtenção 

de financiamentos para a implantação de programas relativos à conservação e 

recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não; 

XLIV. apoiar projetos de iniciativa privada ou de sociedade civil que tenham a questão 

ambiental entre seus objetivos; 

XLV. fixar as diretrizes ambientais básicas para a elaboração de projetos de 

parcelamento do solo urbano; 

XLVI. estabelecer critérios para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito 

da coleta e disposição dos resíduos urbanos recicláveis; 

XLVII. atuar em caráter permanente na recuperação de áreas e recursos ambientais 

degradados; 

XLVIII. elaborar projetos ambientais, de arborização e paisagísticos; 

XLIX. expedir licença ambiental quando da sua competência. 

L. manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse 

ambiental para a população; 

LI. promover e apoiar a educação ambiental; 
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LII. apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão 
ambiental entre seus objetivos; 

LIII. propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, implementando os 
pianos de manejo; 

LIV. recomendar ao Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente — 
CODEMA, normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso 
dos recursos ambientais do Município; 

LV. dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao CODEMA; 

LVI. fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo 
urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da 
coleta e disposição dos resíduos; 

LVII. promover as medidas administrativas e provocar a iniciativa dos órgãos legitimados 
para propor medidas judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes 
poluidores e degradadores do meio ambiente; 

LVIII. atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais 
poluídos ou degradados; 

LIX. exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo 
dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, 
melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;  

LX. elaborar e executar, direta ou indiretamente, projetos ambientais de interesse do 
Município; 

LXI. garantir a manutenção das condições ambientais nas unidades de conservação e 
fragmentos florestais urbanos, sob sua responsabilidade, bem como nas áreas verdes; 

LXII. executar outras atividades correlatas atribuídas pela Administração Municipal. 

SEÇÃO VII 

Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e lazer 

§ 90  - Compete à Secretaria Municipal Esportes, Turismo e Lazer: 

SUBSEÇÃO I 
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Esportes e Lazer 

I. formular e executar a política esportiva do Município, em suas diferentes 
modalidades; 

II. organizar e promover certames de competições esportivas e recreativas;  

III. realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes modalidades; 

IV. sediar eventos esportivos; 

V. promover o lazer a toda sociedade; 

VI. Realizar atividades socioculturais de lazer e recreação, mediante a utilização dos 
espaços disponíveis; 

VII. proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas etárias, através 
de atividades esportivas e recreativas; 

VIII. incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde e vitalidade às 
diferentes faixas etárias; 

IX. implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do Município e 
praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos pela secretaria; 

X. conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município; 

XI. manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de atividades 
esportivas e de lazer e demais serviços prestados à comunidade, no âmbito da secretaria; 

XII. intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou 
financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e 
órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios; 

XIII. desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 

XIV. executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 

XV. exercer o controle orçamentário no âmbito da secretaria; 

XVI. efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria; 

XVII. zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre 
eventuais alterações; 

XVIII. formular e desenvolver a Política Municipal de Esportes coordenando e 
incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e recreativas, com ênfase para 
o esporte amador e o esporte de massa; 
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XIX. buscar e/ou prestar colaboração às instituições públicas ou privadas, de modo a 
estimular as iniciativas esportivas; 

XX. elaborar, orientar e fiscalizar a execução de Calendário Municipal de Eventos, 
sempre em consonância com as Secretarias, cujas as finalidades sejam afins; 

XXI. planejar, organizar e disciplinar as atividades esportivas no município; 

XXII. Programar, manter e desenvolver a autossuficiência do patrimônio esportivo, por 
atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou 
arrendamentos; 

SUBSEÇÃO II 

Turismo 

XXIII. promover, isoladamente ou em parceria com outras entidades (públicas ou 
privadas), ações destinadas a incrementar o turismo como fator de desenvolvimento, 
geração de riqueza, trabalho e renda; 

XXIV. promover e incentivar a inclusão da identidade cultural e dos valores históricos de 
lguaba Grande na promoção do turismo; 

XXV. desenvolver e coordenar ações destinadas ao fomento do turismo, em articulação 
com outros Municípios, Estado, União e outras entidades privadas, visando o 
desenvolvimento da área; 

XXVI. propor, de forma continuada, medidas que objetivam a organização e expansão do 
turismo no Município; 

XXVII. elaborar o levantamento e mapeamento dos recursos turísticos, mantendo 
atualizado o cadastro dos pontos turísticos do município; 

XXVIII. criar e manter atualizado sistema de informação turística do município; 

XXIX. assegurar a proteção, conservação, recuperação e valorização dos recursos 
turísticos no Município; 

XXX. implantar e desenvolver, em conjunto com o Gabinete do Prefeito e Secretaria de 
Governo, a divulgação turística no município e comunicação dos eventos relacionados; 

XXXI. organizar, promover e estimular atividades na área do Turismo, através de 
programas e projetos, a serem desenvolvidos em todo território municipal; 

XXXII. apoiar e estimular as instituições locais que atuam na área Turística; 

XXXIII. elaborar material de divulgação do Município em parceria com outros órgãos da 
administração; 
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XXXIV. promover a cultura junto à comunidade o exercício e implementação das atividades 
que visem o desenvolvimento econômico, viabilizando a exploração do turismo no 
Município, com a criação de centros de convenções e de cultura, teatros, parques 
temáticos e de exposições; 

XXXV. realizar palestras, encontros com empresários para divulgação dos eventos, pontos 
turísticos e oportunidade de negócios do Município; 

XXXVI. elaborar a programação visual com material de divulgação, quando da participação 
do Município em apoio aos eventos da comunidade; 

XXXVII. estimular a participação da comunidade nas atividades da Secretaria; 

XXXVIII. emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 

XXXIX. assessorar os demais órgãos, na área de competência; 

XL. planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; 

XLI. fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios 
e outras formas de parcerias, na área de suas responsabilidades; 

XLII. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 

SEÇÃO VIII 

Controle Interno 

§ 100  - Compete à Secretaria Municipal de Controle Interno: 

I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos do Município; 

II. comprovar a legalidade e avaliar as resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

Ill. exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres do Município; 

IV. apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional; 

V. exercer as atividades do controle interno, a normatização e padronização dos 
procedimentos operacionais e coordenar as atividades das ações integradas dos controles 

que compõem o sistema de controle interno; 
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VI. coordenar as ações relacionadas com o planejamento operacional das atividades 

desenvolvidas pelo sistema de controle interno; executar as atividades próprias do sistema 

de controle interno na análise dos dados, no acompanhamento do cumprimento das 

instruções expedidas e das normas legais; elaborar os relatórios relacionados com as 

análises dos documentos, realização de incursões, inspeções e auditorias para 

apresentação ao Secretário de Controle Interno que o enviará às autoridades 

competentes; 

VII. Acompanhar a realização de auditorias; 

VIII. promover a condução das atividades relacionadas ao recebimento e apuração de 

denúncias e queixas relativas a ações ou omissões praticadas por servidores da 

Administração Municipal; 

IX. a realização de correções preliminares nos órgãos municipais, mediante solicitação 

do Prefeito e dos Secretários Municipais; 

X. a formulação de recomendações, propostas e sugestões em colaboração com os 

demais setores da Administração Municipal; 

Xl. desempenhar outras competências afins. 

Título IV 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  

Art.  8° - O Prefeito Municipal, mediante indicação do titular de secretaria, 
órgão ou entidade pública da Administração Indireta, poderá atribuir a servidor ocupante 
de cargo público em caráter efetivo, não investido de cargo de provimento em comissão, 
uma função gratificada para exercer função de direção, chefia ou assessoramento. 

Parágrafo Único — As funções gratificadas não constituem situação 
permanente, e sim vantagem transitória pelo efetivo exercício da chefia.  

Art.  9° - O servidor investido em função gratificada perceberá o valor do 
vencimento do cargo efetivo, acrescido da gratificação da função para a qual foi 
designado.  

Art.  10 - Os cargos e funções gratificadas criados pela presente lei são de 
livre nomeação e exoneração por parte do Prefeito Municipal;  

Art.  11 - As designações para o exercício de função gratificada somente 
poderão ser feitas para servidores públicos efetivos do município ou por servidores 
efetivos cedidos por outro órgão público de quaisquer das esferas, federal, estadual ou 
municipal, que também são de livre competência do Prefeito Municipal. 
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Título V 

DA GRATIFICAÇÃO  

Art.  12 - O chefe do Poder Executivo poderá conceder aos servidores 

comissionados e efetivos a gratificação especificada nos artigos 83 e 84 da Lei Municipal 

308/96 que institui o regime jurídico único e o Estatuto dos servidores públicos do 

município de Marzagão, para os servidores na importância de até 30% (trinta por cento) 

sobre o seu vencimento, podendo perceber simultaneamente com adicional por serviços 

extraordinários, no termo do artigo 91 do estatuto.  

Art.  13 - Será concedida gratificação de produtividade aos servidores 

ocupantes dos cargos de provimento efetivo. 

§ 1°. As equipes/servidores (as) que farão jus a esta gratificação, serão 

definidas exclusivamente pelo chefe do Executivo Municipal. 

§ 2°. A Gratificação é atribuída em função da produtividade do(a) servidor(a), 

aferida em razão dos encargos assumidos e das atividades desempenhadas, inerentes às 

funções das respectivas Secretarias. 

§ 3°. Para efeito desta Lei, considerar-se-ão como efetivo exercício os 

afastamentos do trabalho em virtude de: 

a) férias; 

b) casamento; 

c) luto; 

d) licença à gestante ou à paternidade; 

e) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, 

desde que o programa seja promovido ou aprovado pela Secretaria 

Municipal de Administração e finanças; 

f) dia do aniversário natalício. 

§ 4°. A Gratificação Especial não se incorporará, para nenhum efeito, aos 

vencimentos dos servidores beneficiados, para licencia prêmio indenizado ou convertido 

em pecúnia. 

Título VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art.  14 - Ficam nos anexos "I" e "Ill", definidos os Cargos Comissionados e 

Efetivos, com suas respectivas remunerações conforme tabelas do Anexo IV e V 

integrantes da presente Lei Complementar, para todos os efeitos legais, e na forma da 

legislação pertinente, e suas atribuições e competências serão regulamentadas por ato 

do Poder Executivo Municipal, preservados os direitos adquiridos.  

Art.  15 - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado, em caso de 

excepcionalidade, a Contratar por Tempo Determinado o pessoal necessário às atividades 

públicas, para suprir as necessidades de caráter eventual, constante do anexo Ill da 

presente Lei, por período de até 12 (doze meses), prorrogável por igual período, tendo 

como referencial o mesmo padrão de vencimento das categorias consignadas no referido 

anexo Ill.  

Art.  16 - Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, os órgãos da Administração Municipal direta e as fundações públicas consideram-

se necessidade temporária de excepcional interesse público: 

I. assistência a situações de calamidade pública; 

II. combate a surtos endêmicos; 

Ill. realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística 

efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

IV. admissão de professor substituto e professor visitante; 

V. admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; 

VI. admissão de profissional de saúde, bem como de outros recursos humanos 

na área de saúde, necessários ao desenvolvimento de atividades de convênios e 

contratos firmados com a União e Estados, suas autarquias e fundações, e 

organismos internacionais; 

VII. atendimento urgente e exigências do serviço, em decorrência da falta de 

pessoal concursado e para evitar colapso nas atividades afetas aos setores de 

transporte, obras públicas, educação e segurança pública e limpeza pública. 

VIII. atividades: 

a) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no 

âmbito da Secretaria da Agricultura, para atendimento de situações 
emergenciais ligadas ao comércio municipal de produtos de origem animal 

ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; 
	 Offila001011~. 	 
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b) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica Municipal; 

c) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com 

prazo determinado, implementados mediante acordos intermunicipais, 

desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão 

ou entidade pública municipal. 

d) admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para 

suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo 

efetivo, decorrente de licença. 

§ 1° - A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á 

exclusivamente para suprir a falta do pertencente ao quadro efetivo, decorrente de 

exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e 

afastamento ou licença de concessão obrigatória. 

§ 2° - As contratações a que se refere a alínea c do inciso VI serão feitas 

exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área 

da administração pública.  

Art.  17 - O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, 

será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, vedado, em 

todo caso, a contratação de servidores da administração que venha a importar em 

acumulação de cargo e função, não permitida pela Constituição Federal. 

§ 10 - A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade 

pública prescindirá de processo seletivo. 

I. O regime jurídico dos contratos temporários será o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Marzagão; 

II. a remuneração do contratado não poderá ser superior à do cargo efetivo 

correspondente; 
Ill. as parcelas indenizatórias, decorrentes de diárias e ajudas de custo, deverão ser 

iguais a do Servidor Municipal de igual função, bem como a data do pagamento do 13° 

salário, ficando assegurado ao contratado que exercer a função por um período igual ou 

superior a 12 (doze) meses, o direito ao pagamento de férias, acrescidas de um terço; 

IV. a carga horária diária e semanal não poderá ser superior à do servidor municipal; 

V. a extinção do contrato poderá ocorrer: 

a) pelo término de sua vigência, sem direito de indenização; 

b) pela rescisão administrativa, no caso de prática de infração disciplinar, sem direito 

de indenização; 

c) pela conveniência da Administração, sem direito de indenização; 
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d) pela assunção do contratado de cargo público ou emprego incompatível, e por 

iniciativa do contratado, sem direito de indenização.  

Art.  18 - As contratações somente poderão ser feitas com observância da 
dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Chefe do Executivo. 

§ 10 - Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal 
comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de: 

I. professor substituto em instituição municipal de ensino, desde que o contratado não 
ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de magistério descrita no Estatuto do 

Magistério Municipal; 

II. profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo 

Governo Municipal e para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, 

desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou 

entidade da administração pública municipal direta e indireta.  

Art.  19 - O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 

I. receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

II. ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança.  

Art.  20 - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos 

desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e 

assegurada ampla defesa.  

Art.  21 - Ficam mantidos todos os provimentos de Servidores Públicos 

Municipais originados de Concurso Público, e dos que adquiriram estabilidade por força 

do artigo 19 das disposições Constitucionais transitórias da Carta Magna do País, ou por 

qualquer forma legalmente admitida, regularmente formalizada até a presente data, bem 

como ficam homologadas as Contratações de Pessoal, por tempo determinado, 

formalizadas a partir de 02 de janeiro de 2013 até a presente data, assegurados os direitos 

pertinentes à categoria dos admitidos eventualmente. 

Título VII 

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO 
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Art.  22 - O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Marzagão, 

inclusive os de contratação por tempo determinado, é o de natureza Estatutária, nos 

termos da Lei Municipal n° 308, de 08 de março de 1993.  

Art.  23 - O Sistema Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais 

ocupantes de cargos Efetivos e Comissionados é o Regime Geral de Previdência Social - 
INSS.  

Art.  24 — O executivo Municipal poderá conceder gratificações por serviços 

técnicos ou científicos, por serviços extraordinários, por representação de funções, por 

produtividade e por assessoramento, até o percentual de 30% (trinta por cento) do salário 

base do servidor, em atendimento ao interesse da administração.  

Art.  25 - O Servidor Público Municipal, qualquer que seja a sua categoria, não 
perceberá menos de um salário mínimo e nem mais do que ganha o Prefeito Municipal, 

no referencial de remuneração mensal. 

Título VII 

NOMENCLATURAS E QUALIFICAÇÕES PARA EFEITOS DE DEFINIÇÕES E 
ENQUADRAMENTOS DOS NÍVEIS DOS CARGOS DE PROFESSORES  

Art.  26 - Ficam determinadas as nomenclaturas e qualificações para efeitos de 

definições e enquadramentos dos níveis dos cargos de professores, sem prejuízos e/ou 

vantagens de progressões nos efetivos exercícios das funções, que: o Professor PI é 

aquele com qualificação de Nível Magistério; o Professor P  III  é aquele com qualificação 

de Nível Licenciatura Plena; o Professor P IV é aquele com qualificação de Nível 

Especialização e/ou Pós Graduação; e, o Professor P V é aquele com qualificação de 

Nível Mestrado e/ou Doutorado. 

Parágrafo único - As denominações de que trata este artigo ocorrem apenas 

a título de definição da nomenclatura para cada nível da função de Professor (a), sendo 
que progressões verticais para reenquadramento de um nível para outro depende de 

disposição em Lei específica.  

Art.  27 — Fica determinado, a partir desta data, a fusão dos cargos de Auxiliar 

Administrativo e Auxiliar Administrativo II, que passam a possuir a nomenclatura única de 

Auxiliar Administrativo, sem prejuízos de atividade na função, vencimento e promoções.  

Art.  28 — O valor do salário base do professor deverá constar de Lei específica, 

ficando preservados os vencimentos já existentes e progressões ocorridas até a presente 

data. 
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Art.  29 - O Prefeito poderá dispor, mediante decreto, sobre a organização e 
funcionamento da administração direita e indireta do Poder Executivo quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, bem como acerca da 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, em conformidade com o disposto 
nas alíneas "a" e "h" do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal c/c o disposto no 
artigo 70, VI e Artigo 90, I alíneas "a", "h" e "c" da Lei Orgânica do Município.  

Art.  30 - Fica o Prefeito autorizado a proceder, no orçamento do Município, aos 
ajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta Lei, respeitados os 

elementos e as funções.  

Art.  31 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGÃO, Estado de Goiás, 
aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGÃO — GO. 
CLAUDINEI RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO! 
CARGOS COMISSIONADOS 

A - GABINETE DO PREFEITO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Diretor de Comunicação e Eventos 1 00-4 R$ 	3.000,00 

Assessor de Gabinete do Executivo 1  CC-4 R$ 	3.000,00 

Chefe de Gabinete do Executivo 1  CC-4 R$ 	3.000,00 

Diretor de Gabinete do Executivo 1  CC-3 R$ 	2.000,00 

Assessor de Secretaria 2  CC-1 R$ 	1.050,00 

B - GABINETE DO VICE-PREFEITO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Chefe de Gabinete do Vice Prefeito 1 00-4 R$ 	3.000,00 

Assessor de Secretaria 1  CC-1 R$ 	1.050,00 

C - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO SUBSÍDIO 

Diretor do Departamento de Governo, Gestão 
e Planejamento 

1 00-3 R$ 	2.000,00 

Diretor do Departamento de Vigilância 1 00-3 R$ 	2.000,00 

Chefe do Departamento de Governo 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento Gestão e 
Planejamento 

1 00-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento de Vigilância 1 00-2 R$ 	1.500,00 

Chefe da Cozinha Central 1 00-2 R$ 	1.500,00 

Chefe Zeladoria 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 2  CC-1 R$ 	1.050,00 

F - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO SUBSÍDIO 

Diretor do Departamento Pessoal 1 00-3 R$ 	2.000,00 

Chefe Departamento Manutenção e 
Suprimentos 

1 00-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do departamento de Compras e 
Licitações 

1 00-2 R$ 1.500,00 

Chefe do Departamento Almoxarifado e 
Patrimônio 

1 00-2 R$ 	1.500,00 

Av.  Bernardo Sayão, n° 260, Centro, CEP-75.670.000 — Marzagão-GO. Tel. 64 3450-1700 
marcosmarzagao.go.gov.br   

47 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFtZAGÃO 

ESTADO DE GOIÁS 

4~0.9ka, 	 ~Oh. arv. 414 

Chefe do Departamento Informática e 
Transparência Pública 1 CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 3 CC-1 1.050,00 

G - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO SUBSÍDIO 

Diretor do Departamento Financeiro 1  CC-3 R$ 	2.000,00 

Chefe do Departamento Arrecadação 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento Contabilidade 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 2  CC-1 R$ 	1.050,00 

H - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS, AÇÃO 
URBANA, INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA  

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSIDIO SUBSÍDIO 

Diretor do Departamento de Transportes; 1  CC-3 R$ 	2.000,00 

Diretor do Departamento de Obras e Serviços 1  CC-4 R$ 	3.000,00 

Chefe de Departamento de Manutenção e 
Suprimentos; 

1  CC -2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Obras; 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Serviços; 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Engenharia 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento de Ação Urbana; 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento de Industria 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento de Comércio; 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe Departamento de Agricultura 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe Departamento de Pecuária 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Transportes 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Manutenção de frota 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Limpeza urbana 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe Varrição 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de zeladoria 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 15  CC-1 R$ 	1.050,00 

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RENDA,  
HABITAÇÃO, JUVENTUDE E TRABALHO  

CARGOS  QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 
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Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO 
v=s.. 

SUBSÍDIO 

Diretor 	do 	Centro 	de 	Convivência 	e  
Fortalecimento de Vínculos; 1 

CC-3 R$ 	2.000,00 

Diretor do Centro de Referência de Assistência  
Social -CRAS; 1 

CC-2 R$ 	2.000,00 

Diretor 	do 	Departamento 	de 	Programas  
sociais; 1 

CC-3 R$ 	2.000,00 

Chefe do Departamento de Renda, Juventude  
e Trabalho; 1 

CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Coordenação de Programas sociais  
1 

CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe 	da 	Coordenação 	de 	Cursos 	e  
capacitação 1 

CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe da Coordenação de Serviços sociais 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Zeladoria 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 6  CC-1 R$ 	1.050,00 

J - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO SUBSÍDIO 

Diretor do Hospital Municipal; 1  CC-3 R$ 	2.000,00 

Chefe de Ações Básica da Saúde 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe da Unidade Básica de Saúde; 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe Departamento de Endemias 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe 	do 	Departamento 	de 	Vigilância 
Sanitária; 

1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento de Regulação; 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe 	do 	Departamento 	de 	Sistemas 	de 
Informação 

1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe da Coordenação de Pessoal Hospital 
Municipal 

1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Frota 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de zeladoria 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 7  CC-1 R$ 	1.050,00 

K - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO SUBSÍDIO 

Diretor da Escola Municipal Pingo de Gente; 1  CC-3 R$ 	2.000,00 

Diretor da Escola Municipal Proinfância CMEI; 1  CC-3 R$ 	2.000,00 

Diretor Departamento de Meio Ambiente; 1  CC-3 R$ 	2.000,00 

Chefe do Departamento de Transporte 
Escolar; 

1  CC-2 R$ 	1.500,00 
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Chefe da Coordenação Escola Municipal 
Pingo de Gente 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe da Coordenação Escola Municipal 
CEMEI 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe do Departamento Pedagógico 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de zeladoria 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 10  CC-1 R$ 	1.050,00 

L - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 

CARGO QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO SUBSÍDIO 

Chefe de Desporto e lazer 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Projetos e Programas Desportivos 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Chefe de Zeladoria 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 5  CC-1 R$ 	1.050,00 

M - CONTROLE INTERNO 

CARGO QUANTITATIVO SÍMBOLO NÍVEL 

Secretário Municipal 1 SUBSÍDIO SUBSIDIO 

Chefe de arquivo geral 1  CC-2 R$ 	1.500,00 

Assessor de Secretaria 1  CC-1 R$ 	1.050,00 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGÃO, Estado 
mês de de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do m -s de maio de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPALDE MARZAGÃO — GO. 
CLAUDINEI RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL  

PADRÃO DE VENCIMENTO:  CC-5 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: chefia, dirigir, planejar, orientar e coordenar a Secretaria para a qual 
foi designado pelo Prefeito Municipal; 
b) descrição analítica: apresentar ao Gabinete do Prefeito propostas referentes à 
legislação, orçamento e aperfeiçoamento dos servidores subordinados, bem como dos 
programas, projetos e ações a serem desenvolvidos; chefiar a distribuição dos recursos 
humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e aprimoramento das atividades a 
serem desenvolvidas; manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de 
interesse da Secretaria de que titular; receber toda a documentação oriunda de seus 
subordinados e encaminhá-la à unidade administrativa competente, decidindo as que 
forem de sua competência e opinando nas que dependem de decisões superiores; 
fiscalizar os serviços a seu encargo; solicitar e autorizar compras de materiais e 
equipamentos; observar e cumprir leis, decretos e regulamentos; elaborar a efetividade e 
planilhas de horas extras dos servidores da Secretaria de que for o titular; determinar a 
escala de férias; responsabilizar-se pelo patrimônio da Secretaria; realizar a avaliação do 
estágio probatório dos servidores da Secretaria; coordenar projetos; representar a 
Secretaria nas solenidades e comemorações oficiais do Município; procurar, com o 
máximo critério, conhecer seus subordinados, promovendo o clima de cooperação e 
respeito mútuo entre todos; estabelecer as normas internas, respeitando os princípio 
administrativos; promover atualização das normas internas; atender às ponderações 
justas de todos os seus subordinados, quando feitas a termo e desde que sejam de sua 
competência; zelar pelo aproveitamento integral do efetivo lotado em sua respectiva 
Secretaria; imprimir em todos os seus atos, como exemplo, à máxima correção, 
pontualidade e justiça; promover e presidir as reuniões periódicas, de cunho educativo e 
informativo com o pessoal diretamente subordinado, no intuito de debater questões 
relativas à melhoria do desempenho das tarefas atribuídas à respectiva Secretaria, 
participando ao Prefeito Municipal os assuntos para apreciação superior; manter o 
relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de atendimento à 
população, respeitando as limitações e atribuições da mesma; atender ao público em 
geral; realizar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. Podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de 
serviços extraordinários, nos termos do  Art.  21, § do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Marzagão — GO, Lei 308/1993. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
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a) idade mínima: 18 anos; 
b) instrução: nível médio em qualquer área, em instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

CARGO: CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  CC-4 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional do 
Gabinete em que estiver lotado; 
b) descrição analítica: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da 
responsabilidade que possuem; assessorar a organização de horário e escalas de 
serviços; levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois 
de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem 
como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao 
superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa 
própria; promover reuniões periódicas com os auxiliares de serviço; coordenar a 
expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja 
execução cumpre-lhe fiscalizar; representar o superior hierárquico, quando designado; 
assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou 
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; 
elaborar correspondências em geral; 
organizar eventos em geral; solicitar a compra de materiais e equipamentos; atender o 
público em geral; realizar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. Podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de 
serviços extraordinários, nos termos do  Art.  21, § do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Marzagão — GO, Lei Municipal n° 308/1993. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade mínima: 18 anos; 
b) instrução: nível médio em qualquer área, em instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

ATRIBUIÇÕES: 
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a) descrição sintética: prestar consultoria e assessoramento jurídico junto à Secretaria De 
Governo, Gestão, Planejamento, Renda, Habitação, Juventude e Trabalho; 
b) descrição analítica: elaborar pareceres jurídicos fundamentados; sugerir ao Procurador 
Municipal alterações na legislação pertinente aos servidores públicos municipais, de modo 
a ajustá-la ao interesse público do Município; opinar, previamente, sobre a legalidade e a 
forma dos editais e outros atos convocatórios de licitações, bem como dos contratos, 
consórcios e convênios; elaborar pareceres em processos administrativos sobre 
servidores públicos que contenham indagação jurídica; opinar previamente às decisões 
do Prefeito nos processos que tratem de direitos, deveres, disciplina, vantagens e 
prerrogativas dos servidores públicos municipais; elaborar, redigir, estudar e examinar 
anteprojetos de lei, decretos e regulamentos, assim como elaborar minutas de contratos, 
escrituras, convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; executar toda e qualquer 
delegação de atribuição recebida do Procurador Municipal, respeitadas as atribuições do 
cargo; executar as atividades de administração geral, controle de material e patrimônio; 
atender o público em geral; realizar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) geral: quando solicitado 
b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade mínima: 18 anos; 
b) instrução: nível superior em direito em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação; 
c) especial: inscrição na Ordem do Advogados do Brasil. 

CARGO: DIRETOR DO HOSPITAL 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  CC-3 
ATRIBUIÇÕES: 
a) descrição sintética: dirigir as unidades administrativas e operacionais do Hospital 
Municipal; 
b) descrição analítica: dirigir, coordenar e orientar o Corpo Clínico da instituição; 
Supervisionar a execução das atividades de assistência médica na instituição; zelar pelo 
fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico da instituição; promover e exigir 
o exercício ético da medicina; zelar pela fiel observância do Código de Ética Médica; 
observar as Resoluções do CFM e do CREMESC diretamente relacionadas à vida do 
Corpo Clínico da instituição; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da 
responsabilidade que possuem; chefiar e coordenar a organização dos serviços a serem 
realizados; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de 
convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como 
todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao 
Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha realizado por iniciativa própria; 
promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares; intermediar na expedição de 
todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-
lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias 
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e outras, para o bom desempenho da Secretaria em que estiver lotado; cumprir e fazer 
cumprir as normas internas da Secretaria; representar o Secretário, quando designado; 
acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que 
envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; assinar 
documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento 
ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público 
interno e externo; solicitar a compra de materiais e equipamentos; realizar outras tarefas 
afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. Podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de 
serviços extraordinários, nos termos do  Art.  21, § do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Marzagão — GO, Lei Municipal n° 308/1993. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade mínima: 18 anos; 
b) instrução: nível médio. 

CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  CC-3 
ATRIBUIÇÕES: 
a) descrição sintética: dirigir as unidades administrativas e operacionais da Secretaria em 
que estiver lotado; 
b) descrição analítica: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da 
responsabilidade que possuem; chefiar e coordenar a organização dos serviços a serem 
realizados; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de 
convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como 
todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao 
Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha realizado por iniciativa própria; 
promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares; intermediar na expedição de 
todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-
lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias 
e outras, para o bom desempenho da Secretaria em que estiver lotado; cumprir e fazer 
cumprir as normas internas da Secretaria; representar o Secretário, quando designado; 
acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que 
envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; assinar 
documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento 
ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público 
interno e externo; solicitar a compra de materiais e equipamentos; realizar outras tarefas 
afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) geral: carga horária semanal de 40 horas; 
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b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. Podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de 
serviços extraordinários, nos termos do  Art.  21, § do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Marzagão — GO, Lei Municipal n°308/1993. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade mínima: 18 anos; 
b) instrução: nível médio. 

CARGO: DIRETOR NÍVEL II 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  CC-4 
ATRIBUIÇÕES: 
a) descrição sintética: dirigir as unidades administrativas e operacionais da Secretaria em 
que estiver lotado; 
b) descrição analítica: gerenciar os departamentos contábeis, fiscais e financeiros, 
desenvolvendo normas internas, processos e procedimentos de finanças; supervisionar 
toda parte das funções de suporte financeiro; planejar, organizar, dirigir e controlar as 
atividades financeiras da Prefeitura; realizar o gerenciamento completo da área 
Financeira, contemplando as atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e 
conta a receber, cobrança, gestão do patrimônio da empresa; coordenar as atividades da 
tesouraria e da contabilidade; planejar, analisar e acompanhar as execuções 
orçamentárias; acompanhar rotinas fiscais, contábil, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 	manter relacionamento com bancos e execução das operações 
financeiras; realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos na elaboração 
da PPA, LDO e LOA, mantendo Interação com o departamento jurídico e as demais 
Secretarias; assegurar a concretização das orientações financeiras definidas 
superiormente; efetuar as baixas, de acordo com as Guias de Recebimento (DUAM) e dar 
deles o respectivo documento de quitação; efetuar o pagamento das despesas 
devidamente autorizadas; assinar os cheques e ordens de transferência bancária e 
recolher as restantes assinaturas; enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e 
duplicados; acompanhar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária anterior ao 
pagamento, relativos aos contratos em execução; efetuar as devidas retenções, quanto 
aos pagamentos; zelar pela guarda de documentos e processos em poder da tesouraria; 
fazer as escriturações necessárias; analisar, sob orientação, em sua área de competência, 
atividades, recursos disponíveis e rotinas de serviços e propor medidas que visem a sua 
melhoria; executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas 
por lei ou regulamento em matéria financeira. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. Podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de 
serviços extraordinários, nos termos do  Art.  21, § do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Marzagão — GO, Lei Municipal n° 308/1993. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade mínima: 18 anos; 
b) instrução: médio. 

CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  CC-2 
ATRIBUIÇÕES: 
a) descrição sintética: chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da 
Secretaria em que estiver lotado; 
b) descrição analítica: instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da 
responsabilidade que possuem; assessorar a organização de horário e escalas de 
serviços; levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois 
de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem 
como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao 
superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa 
própria; promover reuniões periódicas com os auxiliares de serviço; coordenar a 
expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja 
execução cumpre-lhe fiscalizar; representar o superior hierárquico, quando designado; 
assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou 
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; 
elaborar correspondências em geral; organizar eventos em geral; solicitar a compra de 
materiais e equipamentos; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. Podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de 
serviços extraordinários, nos termos do  Art.  21, § do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Marzagão — GO, Lei Municipal n° 308/1993. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) idade mínima: 18 anos; 
b) instrução: nível médio 

CARGO: ASSESSOR DE SECRETARIA 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  CC-1 
ATRIBUIÇÕES: 
a) descrição sintética: prestar assessoria geral ás unidades administrativas e operacionais 
da Secretaria em que estiver lotado; 
b) descrição analítica: realizar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) especial: o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços 
fora do horário normal de expediente. Podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de 
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serviços extraordinários, nos termos do  Art.  21, § do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Marzagão — GO, Lei Municipal n° 308/1993. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) idade mínima: 18 anos; 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGÃO, 
Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019 

PREFEITURA MUNICI L DE MARZAGÃO 
CLAUDINEI RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO  III  
CARGOS EFETIVOS 
CARGOS EFETIVOS  

A - GABINETE DO PREFEITO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Auxiliar Administrativo 1 CE-3 R$ 1.200,00 

Motorista Veículos Leves 1 CE-4 R$ 1.300,00 

Recepcionista 1 CE-1 R$ 998,00 

Total 3 

8 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Auxiliar Administrativo 1 CE-3 R$ 1.200,00 

Total 1 

C - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Auxiliar Administrativo 2 CE-3 R$ 1.200,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 CE-1 R$ 998,00 

Agente de Vigilância patrimonial 1 CE-1 R$ 998,00 

Copeiro (a) 2 CE-1 R$ 998,00 

Motorista Veículos Leves 2 CE-4 R$ 1.300,00 

Recepcionista 2 CE-1 R$ 998,00 

Total 10 

F - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Auxiliar Administrativo 4 CE-3 R$ 	1.200,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 4 CE-1 R$ 	998,00 

Agente de Vigilância patrimonial 1 CE-1 R$ 	998,00 

Analista de Recursos Humanos 1 CE-5 R$ 	1.500,00 

Copeiro (a) 1 CE-1 R$ 	998,00 

Motorista Veículos Leves 1 CE-4 R$ 	1.300,00 

Auxiliar Patrimonial 2 CE-3 R$ 	1.200,00 

Procurador (a) Jurídico (a) 2 CE-10 R$ 	3.500,00 
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Recepcionista 1 CE-1 R$ 	998,00  

Técnico em Informática 1 CE-5 R$ 	1.500,00 

Total 
	

18 

G - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Auxiliar Administrativo 4 CE-3 R$ 1.200,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 4 CE-1 R$ 998,00 

Auxiliar de Contabilidade 2 CE-5 R$ 1.500,00 

Agente de Vigilância patrimonial 1 CE-1 R$ 998,00 

Contador 1 CE-7 R$ 2.500,00 

Fiscal de Tributos 3 CE-8 R$ 2.200,00 

Motorista Veículos Leves 1 CE-4 R$ 1.300,00 

Recepcionista 1 CE-1 R$ 998,00 

Supervisor Fiscal 2 CE-8 R$ 2.200,00 

Total 19 

H - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS, AÇÃO 
URBANA, INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA  

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Agente de Vigilância patrimonial 9 CE-1 R$ 998,00 

Arquiteto e Urbanista 1 CE-10 R$ 3.500,00 

Auxiliar Administrativo 4 CE-3 R$ 1.200,00 

Auxiliar de Obras e Serviços 20 CE-1 R$ 998,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 22 CE-1 R$ 998,00 

Eletricista 2 CE-5 R$ 1.500,00 

Engenheiro 1 CE-10 R$ 3.500,00 

Fiscal de Posturas e Edificações 3 CE-8 R$ 2.200,00 

Gari 20 CE-1 R$ 998,00 

Mecânico 2 CE-6 R$ 1.800,00 

Motorista de Veículos Leves 8 CE-4 R$ 1.300,00 

Motorista de Veículos Pesados 10 CE-5 R$ 1.500,00 

Oficial de Obras e Serviços 10 CE-5 R$ 1.500,00 

Operador de Máquinas Leves 6 CE-4 R$ 1.300,00 

Operador de Máquinas Pesadas 4 CE-5 R$ 1.500,00 

Recepcionista 1 CE-1 R$ 998,00 

Total 123 
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I- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RENDA,  
HABITAÇÃO, JUVENTUDE E TRABALHO  

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Agente de Vigilância patrimonial 2 CE-1 R$ 998,00 

Assistente Social 2 CE-7 R$ 2.500,00 

Auxiliar Administrativo 8 CE-3 R$ 1.200,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 6 CE-1 R$ 998,00 

Fisioterapeuta 2 CE-7 R$ 2.500,00 

Fonoaudiólogo 2 CE-6 R$ 1.800,00 

Monitor (a) 12 CE-1 R$ 998,00 

Motorista 2 CE-4 R$ 1.300,00 

Psicólogo 1 CE-6 R$ 1.800,00 

Recepcionista 2 CE-1 R$ 998,00 

Total 2 

J- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Agente Comunitário de Saúde 5 CE-12 Lei Específica 

Agente de combate a endemias 6 CE-12 Lei Específica 

Agente de Vigilância patrimonial 4 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar Administrativo 8 CE-3 R$ 	1.200,00 

Auxiliar de Consultório Dentário PSF 2 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar de Enfermagem 5 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar de Lavanderia 3 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar de Obras e Serviços 10 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar de Serviços de Saúde II 2 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 10 CE-1 R$ 	998,00 

Cozinheiro (a) 4 CE-1 R$ 	998,00 

Enfermeiro (a) Padrão 4 CE-7 R$ 	2.500,00 

Enfermeiro (a) PSF 2 CE-6 R$ 	1.800,00 

Farmacêutico 2 CE-7 R$ 	2.500,00 

Fisioterapeuta 2 CE-7 R$ 	2.500,00 

Médico (a) PSF 1 CE-11 R$ 	7.500,00 

Médico do Hospital Municipal 3 CE-11 R$ 	7.500,00 

Médico Plantonista 3 CE-14 Lei Específica 

Motorista Veículos leves 6 CE-4 R$ 	1.300,00 
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Motorista Veículos Veículos Pesados 2 CE-5 R$ 	1.500,00 

Odontólogo (a) PSF 1 CE-9 R$ 	3.000,00 

Psicólogo 1 CE-6 R$ 	1.800,00 

Recepcionista 4 CE-1 R$ 	998,00 

Técnico em Enfermagem 12 CE-2 R$ 	1.181,93 

Técnico em Radiologia 2 CE-12 Lei específica 

Total 45 

K - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E MEIO AMBIENTE  

CARGOS QUANTITATIVO NÍVEL SÍMBOLO 

Agente de Vigilância patrimonial 5 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar Administrativo 5 CE-3 R$ 	1.200,00 

Auxiliar de Obras e Serviços 4 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 6 CE-1 R$ 	998,00 

Motorista Veículos Leves 4 CE-4 R$ 	1.300,00 

Motorista Veículos Pesados 6 CE-5 R$ 	1.500,00 

Monitor (a) 12 CE-1 R$ 	998,00 

Nutricionista 2 CE-5 R$ 	1.500,00 

Orientador Pedagógico 2 CE-13 Lei Específica 

Professor (a) PI 5 CE-13 Lei Específica 

Professor (a) Pll 10 CE-13 Lei Específica 

Professor (a) P  III  20 CE-13 Lei Específica 

Professor (a) P IV 10 CE-13 Lei Específica 

Professor (a) P V 10 CE-13 Lei Específica 

Professor Educador Físico 2 CE-13 Lei Específica 

Recepcionista 2 CE-1 R$ 	998,00 

Total 54 

L - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 

CARGOS QUANTITATIVO SÍMBOLO VALOR 

Auxiliar Administrativo 3 CE-3 R$ 	1.200,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 7 CE-1 R$ 	998,00 

Agente de Vigilância patrimonial 4 CE-1 R$ 	998,00 

Auxiliar de Obras e Serviços 2 CE-1 R$ 	998,00 

Professor Educador Físico 1 CE-13 Lei Específica 

Total 17 
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M - CONTROLE INTERNO 

CARGO QUANTITATIVO NÍVEL SÍMBOLO 

Auxiliar Administrativo 2 CE-3 R$ 1.200,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 2 CE-1 R$ 998,00 

Total 4 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGA 0, 
Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019 

PREFEITURA MUNI  PAL  DE MARZAGÃO 
CLAUDINEI RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO IV 

TABELA DE SÍMBOLOS E VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS CARGOS DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 
INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO 

NÍVEL DE CARGOS SÍMBOLO VENCIMENTO  BASE - R$ 

ASSESSOR DE SECRETARIA  CC-1 R$ 1.050,00 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 00-2 R$ 1.500,00 

DIRETOR I  CC-3 R$ 2.000,00 

DIRETOR II  
CC-4 R$ 3.000,00 

CHEFE DE GABINETE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL  CC-5 Subsídio 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGÃO, 
Estado de  Goias,  aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019 

PREFEITURA MUN -\-/AL DE MARZAGÃO 
CLAUDINEI RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

	 01111111r  
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ANEXO V 

I AlitLA 1.)t SIMBOLOS E VALORES DOS CARGOS EFETIVOS 

Agente de Vigilância 

CE-1 R$ 998,00 

Auxiliar de Consultório Dentário PSF 

Auxiliar de Enfermagem 
Auxiliar de Lavanderia 
Auxiliar de Obras e Serviços 
Auxiliar de Serviços de Saúde II 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Copeiro (a) 
Cozinheiro (a) 
Gari 
Monitor (a) 
Recepcionista 
Técnico em Enfermagem CE-2 R$ 1.181,93 
Auxiliar de Secretária ll 

CE-3 R$ 1.200,00 Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Patrimonial 
Motorista de Veículos Leves A/B 

CE-4 R$ 1.300,00 Motorista A/B 
Operador de Máquinas Leves 
Auxiliar de Contabilidade 

CE-5 R$ 1.500,00 

Analista de Recursos Humanos 
Motorista de Veículos Pesados D/E 
Eletricista 
Nutricionista 20h 
Técnico em Informática 
Oficial de Obras e Serviços 
Operador de Máquinas Pesadas 
Enfermeiro (a) PSF 

CE-6 R$ 1.800,00 
Fonoaudiólogo 
Mecânico 
Psicólogo 
Assistente Social 

CE-7 R$ 2.500,00 

Contador 
Enfermeiro (a) Padrão 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Motorista do Gabinete Executivo 
Fiscal de Tributos 

R$ 2.200,00 Fiscal de Posturas e Edificações CE-8 
Supervisor Fiscal 
Odontólogo (a) PSF CE-9 R$ 3.000,00,  

Av.  Bernardo Sayão, n° 260, Centro, CEP-75.670.000 — Marzagão-GO. Tel. 64 3450-1700 
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— 
Arquiteto e Urbanista 

CE-10 R$ 3.500,00 Engenheiro Civil 
Procurador (a) Jurídico (a) 
Médico (a) PSF 

CE-11 R$ 7.500,00 
Médico do Hospital Municipal 
Agente de combate a Endemias 

CE-12 Lei Específica Agente Comunitário de Saúde 
Técnico em Radiologia 
Educado físico (Nível PI) 

CE-13 Lei Específica 

Professor (a) PI 
Professor (a) Pll 
Professor (a) P Ill 
Professor (a) P IV 
Professor (a) P V 

Médico Plantonista CE-14 Lei Específica 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGA 0, 
Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGÃO 
CLAUDINEI RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO DA ÁREA DE SAÚDE 

FUNÇÃO 
Agente Comunitário de Saúde 

Assistente Social 
Biomédico 
Bioquímico (a) 

Enfermeiro (a) 
Farmacêutico (a) 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo (a) 
Médico (a) 

Nutricionista 

Odontólogo (a) 

Psicólogo (a) 

FUNÇÃO GRATIFICADA 

FUNÇÃO REMUNERAÇÃO 
Serviços Técnicos ou Científicos Até 30% do Vencimento Básico 

Serviços Extraordinários Até 30% do Vencimento Básico 

Representação de Funções Até 30% do Vencimento Básico 

Produtividade Até 30% do Vencimento Básico 

Assessoramento Até 30% do Vencimento Básico 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

FUNÇÃO QUANTITATIVO REMUNERAÇÃO 

Do Anexo ll Do Anexo II Do Anexo II 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGÃO, 
Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGÃO 
CLAUDINE! RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
ANEXO VII 
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CREDENCIAMENTO DA ÁREA SOCIAL 

FUNÇÃO 
Assistente Social; 
Fisioterapeuta; 
Psicólogo; 
Pedagogo 
Fonoaudiólogo. 

FUNÇÃO GRATIFICADA 

FUNÇÃO REMUNERAÇÃO 
Serviços Técnicos ou Científicos Até 30% do Vencimento Básico 
Serviços Extraordinários Até 30% do Vencimento Básico 
Representação de Funções Até 30% do Vencimento Básico 
Produtividade Até 30% do Vencimento Básico 
Assessoramento Até 30% do Vencimento Básico 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

FUNÇÃO QUANTITATIVO REMUNERAÇÃO 
Do Anexo  III  Do Anexo  III  Do Anexo  III  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGÃO, 
Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019 

PREFEITURA MUIC\dIPAL DE MARZAGÃO 
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