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LEI N' 12012022 Sucupira do Riachão (MA),08 de abril de 2022'

,,Dispõe sobre a reorganização e reestruturação da Estrutura

AdministrativadoPoderExecutivodoMunicípiodeSucupira

do Riachão-MA e dó outras providências'"

o PREFEITo Do MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO

MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE PELA LEI ORGÂNTCA LHE SÃO

CONFERIDAS, FAZ SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele, em nome do povo,

sanciona a seguinte LEI

Art. l. - A Estrutura Administrativa, organizacional e Institucional da Prefeitura Municipal de Sucupira

do Riachão-MA passa a reger-se por esta Lei que promove a reorganizaçáo e reestruturação do

organograma Poder Executivo Municipal'

Art.2o - A Administração pública do Município de Sucupira do fuachão-MA, bem como as ações do

Governo Municipal, têm obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, Íinalidade,

moralidade, publicidade, eficiênci a, razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia

do interesse público, motivação, celeridade, ampla defesa e contraditório e, entre outros, se orientarão

no sentido de desenvolvimento do Município e de aprimoramento dos serviços prestados à população,

mediante planejamento de suas atividades'

Art. 3" - A Administração Direta do Município de Sucupira do Riachão-MA é composta pelos seguintes

órgãos que passam a ser criados, modificados e/ou reestruturados

I - Gabinete do Prefeito Municipal (GPM):

I.1 - Chefia de Gabinete:
I.2 - Assessorias Especiais do Gabinete do Prefeito;

I.3 - Coordenadoria de Cerimonial;
I.4 - Assessoria de Comunicação;

L5 - Agente de Desenvolvimento;
I.6 - Diretoria da Junta de Serviço Militar;

iI - Secretaria Municipat de Finanças, Fazenda e Planejamento:
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II.1 - Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Planejamento;

II.2 - Assessoria de Finanças;

II.3 - Assessoria Contábil;
II.4 - Diretoria de Tributação;
II.5 - Fiscais de Tributos;
II.6 - Tesouraria;

III - Secretaria Municipal de Administração:

III.I - Secretário Municipal de Administração;

lll.2 - Assessoria de Administração;
III.3 - Coordenadoria do Setor de Patrimônio e Almoxarifado;

III.4 - Assessoria de Recursos Humanos;

II1.5 - Assessoria de Compras e Contratos;

III.6 - Assessoria do Setor de Convênios;

IV - Secretaria Municipal de Turismo, Desporto eLazer:

IV.l - Secretário Municipal de Turismo, Desporto eLazer;

lY.2 - Assessoria de EsPortes;

IV.3 - Diretoria de EsPortes;

V - Secretaria Municipal de Agricultura:

V.1 - Secretario Municipal de Agricultura;
V.2 - Assessoria de Agricultura;
V.3 - Coordenação de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

V.4 - Assessoria de operação de Máquinas e Implementos Agrícolas;

vI - secretaria Municipat de Meio Ambiente e Recursos Hídricos:

VI.l - Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

VI.2 - Assessoria de Meio Ambiente;
VI.3 - Coordenação de Fiscalização Ambiental;

VI.4 - Fiscais Ambientais;

V11 - Secretaria Municipal de Articulação Potítica e Assuntos Institucionais:

VII.I - Secretário Municipal de Articulação Política e Assuntos Institucionais;

Yll.2 - Coordenação de Assuntos Institucionais;
VII.3 - Assessoria de Aniculação Política;

VIII - Secretaria Municipal de Infraestrutura:

VIII.1 - Secretário Municipal de Infraestrutura;
VIII.2 - Assessoria de Infraestrutura;
VIII.3 - Coord. de Mobilidade Urbana e Manutenção Estrutural;

VIII.4 - Coordenação de Engenharia e Obras;

VIII.5 - Fiscais de Posturas;

VIII.6 - Operadores de Máquinas;

IX - Secretaria Municipal de Transportes

IX.l - Secretário Municipal de Transportes;
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lX.Z - Assessoria de TransPortes;
IX.3 - Chefia de Setor de Transportes, Máquinas e Equipamentos;

lX.4 - Agente Operacional de Transportes;

X - Secretaria Municipal de Assistência Social:

X.1 - Secretário Municipal de Assistência Social;

X.2 - Assessoria da Assistência Social;

X.3 - Assessorias SUAS;
X.4 - Coordenação do Departamento de Gestão do SUAS;

X.5 - Coordenação de Vigilância Socioassistencial;

X.6 - Coordenação do Sistema de Informação do SUAS;

X.7 - Diretoria do Departamento de Proteção Básica;

X.8 - Coordenação do CRAS;
X.9 - Coordenação do SCFV.
X.l0 - Chefe do Departamento de Beneficios Assistenciais e Transferência de Renda;

X.1 1 - Coordenação de Programas Assistenciais;

X.l2 - Coordenação do CadUnico;
X.13 - Coordenação do FMAS;
X.l4 - Coordenação do BPC;
X.l5 - Coordenação dos Beneficios Eventuais;

X.16 - Diretoria do Departamento de Proteção Especial;

X.l7 - Coordenação do CREAS;
X.l8 - Diretoria de Gestão de Trabalho;
X.l9 - Diretoria de Departamento Financeiro;

X.zO -Diretoria de Departamento Administrativo;
X.zl - Assessoria Jurídica;

XI - Secretaria MuniciPal de Saúde:

K.l - Secretario Municipal de Saúde;

Xl.2 - Assessoria de Saúde;

XI.3 - Coordenação da Atenção Básica;

xI.4 - Diretoria do Hospital Municipal Mestre Alberto Leite de sousa;

XI.5 - Coordenação de Vigilância Sanitária;

1.l.7 - Coordenação de Vigilância Epidemiológica;
XI.8 - Coordenação do Centro Avançado;
XI.g - Coordenação de Saúde Bucal;
K.10 - Coordenação do PSE;

XI.l 1 - Fiscais de Vigilância Sanitaria;
XI.l2 - Fiscais de Vigilância Epidemiológica;

XII - Secretaria Municipal de Educação:

XII.l - Secretário Municipal de Educação;
Xll.2 - Assessoria de Educação;
XII.3 - Direção Escolar;
XII.4 - Coordenação de Alimentação e Merenda Escolar;

XII.5 - Coordenação de Unidade Escolar;
XII.6 - Supervisão de RH e Estatística;

XIII - Secretaria Municipal de Cultura:

XIII.1 - Secretário Municipal de Cultura
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XIII.I - Assessoria de Cultura;

XIV - Controladoria-Geral do Município:

XIV.1 - Controlador-Geral do Município;
XIV.2 - Assessoria da Controladoria;

XV - Procuradoria-Geral do Município:

XV. 1 - Procurador-Geral do Município;
XY.2 - Assessores Jurídicos;

Aú. 4. - A nova Estrutura Administrativa, disposta no art. 3o, dispõe os cargos de provimento em

comissão, será composta por um quadro geral, que conterá a quantidade de cargos, valor do subsídio, os

v quais serão detalhados no ANEXO I, bem como as atribuições dispostas no ANEXO II'

parágrafo único - O ANEXO III trás os vencimentos dos cargos de provimento efetivo.

Art. s. - os cargos de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, Procurador-Geral do Município

e Controlador-Geral do Município têm status de Secretário Municipal em suas prerrogativas de função,

e a remuneração será o equivalente à dos Secretarios Municipais.

Art. 6. - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações orçamentarias,

bem como criar novas unidades orçamentárias e elementos de despesas destinados a constituir créditos

para as atribuições de novos cargos criados e/ou modificados, bem como autorizado a abrir créditos

especiais adicionais transferindo dotação de uma unidade orçamentiíria paÍa outra, até o percentual

fixado na lei do orçamento.

Art. 8" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação'

Art.9'- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão,08 de abril de2022.

UE-SE E CUMPRA

PREFEITO MUNICIPAL

D

REGISTRE,.SE, PUBLI
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I - Gabinete do Prefeito Municipal (GPM):

II - Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Planejamento:

III - Secretaria Municipal de Administração:

oREMUNERAVAGASCARGO
R$ 3.500,001CHEFE DE GABINETE

6 R$ 2.500,00
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO

R$ 1.500,00ICOORDENADOR DE CERIMONIAL
R$ 1.212,002ASSESORIA DE COMTINI'CAÇÃO

I R$ 1.212,00
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

R$ 1.212,001DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

oVAGASCARGO
RS 3.500,00MI-INICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA ESECRET

PLANEJAMENTO

I R$ 2.000,00ASSESSOzuA DE FINANÇAS

Rs 1.500,002ASSESORIA C IL
R$ 1.500,001DIRETOR DE TzuBUTA
R$ 1.212,002FISCAL DE TRIBUTOS

1 R$ 2.000,00TESOUREIRO

CARGO VAGAS

SECRET MUNICIPAL DE ADMTNIS TRAÇÃO 1 R$ 3.500,00

ASSESSORIA DE ADMINISTRA R$ 2.000,00

CORD. DE PA E ALMOXARIFADO I Rs 1.500,00

ASSESSOzuA DE RECURSOS HUMANOS 2 R$ 1.212,00

ASSSESSORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 2 RS 1.500,00

ASSESORRIA DO SETOR DE CONVENIOS 2 R$ 2.000,00
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IV - Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer:

V - Secretaria Municipal de Agricultura:

vI - secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos:

V11 - Secretaria Municipal de Articulação Política e Assuntos Institucionais:

REMUNERAÇ oVAGASCARGO
R$ 3.500,00SECRET

LAZER

MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E

R$ 2.000,001ASSESORIA DE ESPORTES

1 R$ 1.500,00DIRETOR DE ESPORTES

VAGASCARGO

1 R$ 3.s00,00MI.J}I ICIPAL DE AGRICU LTURA

RS 2.000,001ASSESSORIA DE AGzuCULTURA

R$ 1.500,00COORD. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO

R$ 1.500,00

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

ASEDEASSESSORIA DE OPERA

VAGAS oCARGO

1 R$ 3.500,00MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS HÍDRICOS

SECRET

R$ 2.000,001ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE

1 R$ 1.500,00COORD. DE FISCALIZA AMBIENTAL

R$ 1.212,002FISCAIS AMBIENTAIS

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO

SECRET MUNICIPAL DE AR

POLÍTICA E ASSTINTOS INSTITUCIONAIS

1 R$ 3.500,00

COORD. DE ASSLTNTOS INSTITUCIONAIS 1 RS 3.200,00

ASSESSOzuA DE ARTICULA ÇÕES PoLÍTICAS I RS 2.000,00
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VIII - Secretaria Municipal de Infraestrutura:

IX - Secretaria Municipal de Transportes:

X - Secretaria Municipal de Assistência Social:

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO

MLINICIPAL DE INFRAESTRUTURA 1 R$ 3.500,00

ASSESSORIA DE TNFRAESTRURA I R$ 2.000,00

COORD. DE MOBILIDADE URBANA E MANUTENÇAO

ESTRUTURAL

I R$ 2.000,00

COORD. DE ENGENHARIA E OBRAS I R$ 2.500,00

FISCAIS DE POSTURAS 2 R$ 1.212,00

oppnaooREs DE MAQUINAS 4 R$ 2.000,00

CARGO VAGAS REMUNERAÇAO

SECRET MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1 R$ 3.500,00

ASSESSORIA DE TRANSPORTES 1 R$ 2.000,00

CMFIA DO SETOR DE TRANSPORTES E I R$ 2.500,00

AGENTE OPERACIONAL DE TRANSPORTES 2 R$ 1.212,00

CARGO VAGAS REMUNERAÇAO

O MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL 1 R$ 3.500,00

ASSESSORIA DE ASSIS SOCIAL I R$ 2.000,00

ASSESSORIA SUAS I R$ 1.212,00

COORD. DO DEPART. DE G DO SUAS 1 R$ 1.800,00

COORD. DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 1 RS 1.800,00

COORD. DO SIST. DE DO SUAS 1 R$ 1.800,00

DIRETORIA DO DEPART. DE CA I R$ 1.800,00

COORD. DO CRAS I R$ 1.800,00

COORD. DO SCFV 1 R$ 1.800,00

CHEFE DO DEPART. DE BEN. ASSISTENCIAL E

TRANSPBNÊNCIA DE RENDA

I R$ 1.800,00

COORD. DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 1 R$ 1.800,00

Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
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Rs 1.800,001COORD. DO
Rs 1.800,00ICOORD. DO FMAS

1 R$ 1.800,00
COORD. DO BPC

R$ 1.800,00IOS EVENTUAISCOORD. DE

R$ L800,00
DO DEPARTAMENTO DE PR

ESPECIAL
1 R$ 1.800,00

COORD. DO CREAS
R$ 1.800,00DE TRABALHODEG
R$ 1.800,00O DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

R$ 1.800,00IO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

R$ 2.500,00
ASSESSOR ICO

XI - Secretaria MuniciPal de Saúde:

XII - Secretaria Municipal de Educação:

oVAGASCARGO

I R$ 3.500,00ML]NICIPAL DESECRET
R$ 2.000,00IASSESSORIA DE SAUDE
R$ 3.200,00ICOORD. DA A CA

1 R$ 3.200,00DIR. DO HP. MESTRE ALBERTO LEITE DE SOUSA

R$ 2.000,00ICOORD. DE VI
RS 2.000,001COORD. DE IMLTNIZA

1 R$ 2.000,00
COORD. DE ICA

R$ 2.500,00IcooRD. DO CENTRO AVANÇADO
R$ 2.500,00E BUCALCOORD. DE

I R$ 2.000,00COORD DO PSE

RS 1.800,004FISCAIS DE VIG
R$ 1.800,002IA EPIDEMI,FISCAIS DE

VAGAS REMUNERAÇ oCARGO
R$ 3.500,00MLTNICIPAL DE EDUCA

R$ 2.000,00IASSESSORIA DE ED

RS 2.200,004DIREÇÃO ESCOLAR

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l'612 338/0001-67
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COORD. DE ALIMENT E MERENDA ESCOLAR 1 R$ 1.212,00

COORD. DE LTNIDADE ESCOLAR 4 RS 2.000,00

SUPERVISAO DE RH E ESTA TISTICA I R$ 2.000,00

XIII - Secretaria Municipal de Cultura:

XIV - Controladoria-Geral do Município:

XV - Procuradoria-Geral do Município:

CARGO VAGAS REMUNERAÇAO

O MUNICIPAL DE CULTURA 1 R$ 3.500,00

ASSESSORIA DE CULTURA I R$ 2.000,00

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO

CONTROLADOR.GERAL DO I R$ 3.500,00

ASSESSORIA DA CONTROLADORIA I R$ 2.000,00

oVAGASCARGO

1 RS 3.500,00PROCURADOR-GERAL DO MLINI

R$ 2.500,002ASSESSOR

Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
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I - Gabinete do Prefeito Municipal (GPM):

I.1 - Chefia de Gabinete:

I.2 - Assessorias Especiais do Gabinete do Prefeito

I.3 - Coordenadoria de Cerimonial:

CO

Função estabelece o elo entre o Prefeito, a comunidade e OS demais segmentos da sociedade Cabe ao Chefeque
municipais, associações de ,lasse, entidades

de Gabinete promover o intercâmbio entre o Prefeito, AS secretarias c

públicas e privadas e órgãos das esferas estadual e federal o atendimento ao público e outro importante canal

de comunicação criado para que o Chefe do ExecutiVO poSSA ouvlr população o objetivo e manter um contato

direto com OS moradores para saber quals sao OS anselos e ao mesmo tempo fazer com que tenham uma

partic lpaçao mals efetiva com o governo. Além desse trabalho o Chefe de Gabinete e responsável por expedir

correspondências, orgaÍltzar agendas e audiências do prefeito, preparar e o expediente a ser

despachado pelo chefe do executivo Também e sua atribuição redigir, registrar e expedir OS atos do Prefeito

junto com a Procuradoria e organrzar e manter sob sua responsabilidade OS originais de lei decretos e portarias

e atos normativos do Executivo Municipal.

Função responsáve,l por prestar a Assessoria direta ao Prefeito Municipal em relação a assuntos administrativos

relacionados a municipalidade. desempenhar outras atividades que lhe seJam atribuídas pe,lo Chefe do Poder

no âmbito de sua área de

Planejar, coordenar e organizar a realizaçáo de eventos sociais, visitas oficiais e solenidades no âmbito do Poder

Executi

I.4 - Assessoria de Comunicação:

Programar organizar, dirigir, coordenar e controlar AS atividades governamentais de comunicação social;
)

indireta do Munlcrplo, matéria ligada aAssessorar, quando solicitado, oS órgãos da adm inistração direta e em

divulgação e comunicação; Transmitir aos veículos de comunicação, informações de caráúer jornalístico do

Município; Elaborar estudos e projetos especiaiS de
do
de

divulgação de interesse do Município; Propor, manter e

atualizar as

coletivas de
informações dispostas na estrutura site e redes soclals do Município; Organizar eventos,

e reunroes di realizadas no

I.5 - Agente de Desenvolvimento:

Planejar executar e articular AS políticas para implementação da Lei Geral das Mtcro e Pequenas Empresas
,

desenvolvimentoe cnar uma e mobi na cidade em torno da causa do local
no

I.6 - Diretoria da Junta de Serviço Militar:

Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
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II - Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Planejamento:

il.1 - Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Planejamento:

Il.2 - Assessoria de Finanças

Cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, de acordo com AS norTnas baixadas; Efetuar o

alistamento m ilitar dos brasileiros, procedendo de acordo com AS norTnas vigentes; Informar ao cidadão alistado

sobre tomadas de sua de dom icílioAS a serem

Assessorar, acompanhar e orientar o Prefeito no que SE refere a aplicação do orçamento púb,l lco, arrecadação

de tributos e controle fiscal F,ormular e propor po Iítica fiscal e financeira do Município. Exercer a

administração financeira e tributária do município. Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências

intergovernamentais no am bito do município. Elaborar, acompanhar e revera programação financeira.

Fiscalizar a regularidade das despesas e das ordens de pagam ento para expedição autorizada do prefeito

Orientar e ASSESSOTAT o setor de contabilidade da administração pública municipal. Orientar preparação de

balanços, balancetes e prestações de contas do governo municipal. Fiscalizar o emprego do dinheiro público e

providenciar a tomada de contas dos agentes responsáve IS pela guarda e movimentação de dinheiro, de títulos

e valores pertencentes ao erano público mun icipal Prestar ASSESSOTIA técnica ao prefeito em matérias tributária,

contábil e financeira. todas AS de nalureza financeira e contábil do

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Finanças, Fazenda e

em a assuntos administrativos da Secretaria.

II.3 - Assessoria Contábil:

Assessorar no contro,le e na interpretação das movimentações e decisões financeiras da Secretaria Municipal

de F inanças, F azenda e Planej amento; identificar, mensurar e analisar todos OS eventos financeiros do

M minutando OS dados em relatórios auxiliar na tomada de decisão da Secretaria.

II.4 - Diretoria de Tributação:

II.5 - Fiscais de Tributos;

unicípio; realizar estudos previsão da receita,Dlngr e executar a po lítica tributária do M e pesqUISAS para a

bem como adotar providências executivas para a obtenção dos recurso S financeiros de ongem tributária e

outros.

Aplicar a legislação tributaria municipal; Informar à população os valores de impostos, taxas, contribuições,

alvarás e certidões.

II. 6 - Tesoureiro;

Elaborar o demonstrativo do Movimento Mensal; Calcular o saldo Financeiro de todas as contas bancárias da Prefeitura;

Zelar pelos equipamentos de sua responsabilidade; Fazer previsão e solicitar material para o desenvolvimento do seu setor;

Efetuàr todos os pagamentos devidôs a credora, após o seu processamento contábil e determinação do chefe executivo;

outras atividades afins inerentes ao seu setor deExecutar

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001 -67
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III - Secretaria Municipal de Administração:

III.1 - Secretário Municipal de Administração:

III.2 - Assessoria de Administração;

III.3 - Coordenadoria do Setor de Patrimônio e Almoxarifado;

III.4 - Assessoria de Recursos Humanos;

m.5 - Assessoria de Compras e Contratos;

Receber e organizar os Pedidos de compras de diversas áreas do Município. Fazer cotações e orçamentos e

submeter fizeram os de

III. 6 - Assessoria do Setor de Convênios:

Administrar S istema de Pessoal; Coordenar a aquisição, distribuição e controle de materiais; Elaboração a
o

atribuições de Manter
registro de atos, Leis, correspondências; Manter OS servlço s administrativos, com as e

e
documento

organizar sistema de fichas de referência a índices necessanos a pronta consulta de qualquer em
o

de correspondências Prestar
tram itação pelos órgãos da Prefeitura; Efetuar o controle de emlssao e recepção

informações referentes a Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e outros oficiais das esferas Federal, Estadual

Municipal; Receber registrar OS requerimentos, ofícios ou documentos dirigidos ao Prefeito o órgão da
e e

confiados pelos diversos
Prefeitura; Manter atual izado o arquivamento de documentos e papéis que lhe forem

órgãos da Adm inistração Municipal Providenciar a limpeza e conservação das areas internas e externas do

sede da Promover a de Lei Portarias e Editais do Poder Executivo.

Função responsável Por Prestar a Assessoria direta ao Secretário Municipal de Administração em relação a

assuntos administrativos da Secretaria.

Responsáve,l pela elaboração de listas de matenals de consumo, de uso comum ) visando ao ressuprimento de

estoques; Supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado; Elaborar e envlar para o

setor de contabilidade, o Relatório de Movimentação do Almoxarifado (RMA) e o Relatório de Movimentação

dos Bens Móveis (RMB) Tombar registrar, inventariar, fiscalizar e proteger OS bens movels e lmovels;
informatizado, dos bens

Promover a lmp,lantação, manter e administrar o cadastro, preferencialmente

S

Promover medidas relativas a manutenção e desenvolvimento de recursos humanos, sobretudo dados dos

servidores públicos; promover a profissionalizaçáo e valorização do servidor municipal; apnmorar AS norTnas

existentes e executar efetuar atos relativos a e o seu e

Orientação e

planejamento,
suporte técnico em procedimentos necessários para a

execução, monitoramento até prestação de contas; buscando
gestão de convênios, desde seu

garantir o atendimento qualificado

às demandas do cliente
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IV - Secretaria Municipal de Turismo, Desporto eLazer:

IV.1 - Secretário Municipal de Turismo, Desporto eLazer:

lV .2 - Assessoria de Esportes:

município,Promover o turismo na sua concepção mals ampla e atual Planejar e estimular o esporte no organlzar

competições nas diversas modalidades esportivas, coordenar juntamente com a comunidade organ izada, a

prática da recreação e lazer. Apoiar o esporte amador e profissional, como ainda, incumbido de cuidar da

melhoria da qualidade de vida do cidadão no tocante ao seu lazer, e de outras atividades que lhe sej am

correlatas

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Turismo, Desporto eLazer em

a assuntos administrativos da Secretaria.

v IV.3 - Diretoria de EsPortes:

Dirigir, planejar, organizar e desenvolver todas as competições, eventos e atividades desportivas realizadas pelo

Poder Público

V - Secretaria Municipal de Agricultura:

V.1 - Secretário Municipal de Agricultura;

Y.2 - Assessoria de Agricultura;

Execução da política de desenvolvimento sustentável

desenvolvimento de atividades alternativas de renda,

seus familiares. Executar obras e serviços de infraestrutura agrícola, promover serviços e ações de extensão

rural, de assistência técnica especializadaede promoção do associativismo rural, desenvolver atividades, ações,

projetos e programas em parcerias com organismos estaduais e federais oficiais ou privados e, juntamente com

coJperativas igrícolas 
" 

à*p."ru, de fomento a produção agropecuária através da integração. Agregação de

atividades 
""orrô.ni"u, 

alternativas junto às propriedades rurais, especialmente a produção de produtos

das atividades agropecuárias do Município. Fomentar o

buscando melhor qualidade de vida dos agricultores e

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Agricultura em relação a

assuntos administrativos da Secretaria

V.3 - Coordenação de Agricultura, Pecuríria e Abastecimento;

V.4 - Assessoria de Operação de Máquinas e Implementos Agrícolas;

Planejar, programar executar, em cooperação com o Secretário Municipal o orçamento da Secretaria,
doMunicipal de Agricultura; manter cadastro atualizado das propriedades rurals do Município com indicação

uso do SO lo, produção e cultura agrícola; E,stimular OS sistemas de produção integrado de p iscicultura,

e das atividades de feiras ambulantes e do Mercado Público
pecuaria
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A manutenção e controle operacional da frota de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, bem como

a do uso de veículos desse no

vI - secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos:

VI.1 - secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

v yÍ.2 - Assessoria de Meio Ambiente;

Responsável por executar AS atividades relacionadas ao licenciamento e a fiscalização ambiental, além de

promover ações de educação ambiental, normatização, controle, regularização, proteção, conservação e

recuperação dos recursos naturais. F'ormulação, aprovação, execução, avaliação e atualização da Po lítica

Municipal de Meio Ambiente, análise e acompanhamento de ações setoriais que causem impacto ao melo

ambiente. Ela articula e coordena OS e atividades relacionados a area ambiental em nlve,l

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos em re a assuntos administrativos da Secretaria.

VI.3 - Coordenação de Fiscalização Ambiental;

Planej aÍ, sistematizar, coordenar e monitorar OS dados de fiscalização ambiental, além de sistematizar,
,

bientais o aindamonitorar e avaliar OS dados gerados e coletados SO,bre denúncias por infrações am setor

responde pela sistematização e controle da distribuição e do andamento dos processos administrativos e demais

expedientes relativos a denúncias de infrações amb ientais. Coordena ainda AS atividades relacionadas

e encerramento das denúncias sobre am bientais

VI.4 - Fiscais Ambientais;

V11 - Secretaria Municipal de Articulação Política e Assuntos Institucionais:

VII.1 - Secretário Municipal de Articulação Política e Assuntos Institucionais;

YIl.2 - Coordenação de Assuntos Institucionais;

Setor executor das atividades de fiscalização. Apura a prática de infração ambiental, vistoria, notifica, emite

pareceres, propõe autuações ou embargos de atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, e

coordena a atúação descentralizada da equipe técnica de fiscalização ambiental no território, bem como no

âmbito de cooperação interinstitucional. Executa os procedimentos dos autos de inspeção, infração, multa e

demais documentos

planejar e coordenar as ações e assuntos de natureza política e de relacionamentos, interlocuções com outras

instâncias govemamentais, com os demais entes federados e com os organismos da sociedade civil; Prestar

assistência direta e imediata ao Chefe do Executivo no desempenho de suas funções, especialmente na

coordenação e na integração política das ações do Municipal; Executar a coordenação po,lítica

Articular da sociedade clvilOS da a entre AS e o Poder Público
entre
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Assiste no desempenho de SUAS funções institucionais, atuando na coordenação e na integração política das

ações da Prefeitura. Promoção, consolidação e coordenação da relação governamental entre AS diversas esferas

do e OS demais nos ambitos m estatuats e federais

VII.3 - Assessoria de Articulação Política;

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretário Municipal de Articulação Po Iítica e Assuntos

lnstitucionai 5 em re a assuntos administrativos da Secretaria.

VIII - Secretaria Municipal de Infraestrutura:

Vru.l - Secretário Municipal de Infraestrutura;

VIII.2 - Assessoria de Infraestrutura;

Executar atividades na area de planejamento e logística de obras, mobilidade, acessibilidade urbana, trânsito,

telecomunicações, energla; Articular e fomentar a lmplementação das políticas nacronal S de petróleo e

derivados no ambito do coordenar AS políticas do Governo na aÍea de transportes e logística de

transportes, o,bras, mobilidade, acessibilidade urbana, trânsito, telecom unicações, energla e gás canalizado;

elaborar p,lanos diretores e modelos de gestão compatívei S com AS ações de desenvo,lvimento programados no

âmbito dos setores de transportes e logística de transportes, obras, mobilidade, acessibilidade urbana, trânsito,

e

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretário Municipal de Articulação Política e Assuntos

Institucionals em a assuntos administrativos da Secretaria.

VIII.3 - Coordenação de Mobilidade urbana e Manutenção Estrutural

VIII.4 - Coordenação de Engenharia e Obras;

V[I.5 - Fiscais de Posturas;

Coordenar as atividades voltadas a mobilidade urbana e manutenção das estruturas fisicas; Fiscalizar o

andamento de obras executadas pelo Município, orientando e verificando a execução completa da obra de

acordo com etos

Elaborar projetos, orçamentos para construção de obras públicas; Fiscalizar OS contratos estabelecido S com AS

empresas ganhadoras das licitações e pregões e por empresas contratadas pelo Município para a realização de

obras e arquitetônicos; Elaborar o projeto, orçamento e fiscalizar a execução de malha asfáltica e

calçamento de ruas, construção de pontes, e demais o,bras de infrae strutura urbana; Elaborar OS projetos de

saneamento básico do Município e fiscalizar a execução de obras desta ârea; Aprovar oS proj etos de habite- SE

de construção no ambito do Município; Aprovar OS de loteamentos urbanos Coordenar AS equlpes de

profissionai encarregados da realizaçáo de obras púb,licas administradas diretamente pelo Município;

Fiscal tzar o andamento de o,bras executadas pelo Munic ípio, orientando e verificando a execução completa da

obra de acordo com projetos apresentados; Elaborar e organizar memoriais descritivos das obras, justificando

os detalhes técnicos.

Fiscalizar o uso e ocupação dos bens públicos do Município, como a presença de ambulantes, vendedores

de feiras feiras de artesanatos etc

VIII.6 - Operadores de Máquinas;
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Executar terraplanagens; nivelamento de ruas e estradas; Abrir valetas e cortar taludes; Proceder escavações,

transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos assemelhados Auxiliar no conserto das máquinas; Cuidar

da e das m zelando seu bom funcionamento

IX - Secretaria Municipal de Transportes

IX.l - Secretario Municipal de Transportes;

II..2 - Assessoria de TransPortes;

Administração, operação, manutenção dos transportes pertencentes ao patrimônio do Município de Sucupira

do Riachão; Coordenação de pol íticas para o integração do sistema de transporte urbano e

rural, com preendendo rede lana urbana e estradas vicinais, OS serv 1ços de transporte, operação do trânsito

e o uso de equipamentos públicos de transporte Promoção, articulação e execução de ações educativas

campanhas referente de de transporte urbanos e rurals; Planej amento, organizaçáo,e ao uso melos

gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito e do tráfego, envolvendo a circulação de veículos e pessoas,

a o estacionamento e de e reco,lhimento de multas

Função responsável por prestar a Assessorta direta ao Secretário Municipal de Transportes em relação a

assuntos adm inistrativos da Secretaria.

IX.3 - Chefia de Setor de Transportes, Máquinas e Equipamentos;

Adm inistração, operação, manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos do Município de

do sendo do uso e

IX.4 - Agente Operacional de Transportes;

Execução da a fiscalização direta dos transportes e do trânsito local; Proceder as medidas administrativas

cabíveis dec

X - Secretaria Municipal de Assistência Social:

X.1 - Secretario Municipal de Assistência Social;

X.2 - Assessoria da Assistência Social;

Finalidade formular, coordenar, implementar, executar,

Sistema Único de Assistência Social - SUAS no âmbito
monitorar e avaliar políticas e estratégias para o

do Município, considerando a articulação de suas

funções de proteção, defesa e vigilância soclals, observadas AS disposições, normativas e pactuações

interfederativas e executar atividades com e correlatas com a sua area de

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Assistência Social em relação a

assuntos administrativos da Secretaria.

X.3 - Assessorias SUAS;

Assessoria voltada a Proteção Social Básica, à prevenção de riscos sociais e pessoais, e a Proteção Social

em de risco ou de direitos.E destinada a
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X.4 - Coordenação do Departamento de Gestão do SUAS;

X.5 - Coordenação de Vigilância Socioassistencial;

X.6 - Coordenação do Sistema de Informação do SUAS;

X.7 -Diretoria do Departamento de Proteção Básica;

X.8 - Coordenação do CRAS;

X.9 - Coordenação do SCFV

X.10 - Chefe do Departamento de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda;

A coordenação de Vigilância Socioassistencial de monitoramento e avaliação responsável pelo diagnóstico

socioterritorial, pela gestão da informação, monitoram ento e valiação; Coordenação de Gestão do Sistema de

Informação do Suas responsável pela gestão dos ap licativos da Rede SUAS que poss ib ilita a fiscalização das

ações e a obrigatoriedade do acompanhamento tanto do planej amento Estadual e municipal da área, como da

execução fisica financeira da prestação de contas; Coordenação de Gestão do Trabalho A gestão do trabalho

no S istem Único de assistência Social _SUAS, compreende o planejamento, a organização e a execução das

ações relati vas a valorização do trabalhador e a estruturação do processo de trabalho institucional, envolvendo

OS desenhos organizativos, avaliação de desempenho, adequação dos perfis profissionais AS necessidades do

SUAS, mesa de negociação, p,lanos de cargos, calTelra e saLários PCCS, o,bservatórios de práticas

concursos

Detectar e compreender AS situações de precarizaçáo e de agravamento das vulnerabilidades que afetam OS

territórios e OS cidadãos, prejudicando e pondo em nsco sua sobrevi vência, dignidade, autonomta e

soc

Organizar a produção, o armazenamento, o processamento e a disseminação dos dados

Suporte a operação, financiamento e controle social do SUAS e garante transparência a gestão da informação.

Registro e divulgação de dados sobre recursos repassados; Acompanhamento e processamento de informações sobre

beneficios de ae

Prevenir situações de violação
de suas ações serem voltadas à

de direitos e que as relações fam

população que vive em situação
iliares e comunitárias sejam desgastadas, além

de pobreza ou extrema pobreza, com ausência

ou baixa renda e com dificuldade de acesso aos serviços públicos'

Responsável pela articulação da rede de servlços de proteção básica local, tem a atribuição de organ lzar )

segundo orientações do gestor municipal de assistência social, reunloes periódicas com AS instituições que

compõem a rede, a fim de instituir a rotina de atendimento e aco,lhimento dos beneficiarios da política municipal

de assistência social.

Acompanhar o desenvolvimento dos grupos existentes nas unidades ofertantes do serviço, acessando re,latórios,

participando em reunloes de planejamento, avaliação, etc. manter registro do planejamento do SCFV no,

CRAS avaliar, com AS OS resultados e do SCFV

Gerenciar e fiscalizar concessao e a manutenção dos beneficios assistenc lals e transferência de renda de forma

Política de Assistência melo daarticulada AS

a
inclusão dos benefic larlos
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e de SUAS famílias no servlços socioassistenciais e de outras po líticas setoriais, amp liando a proteção social e

promovendo a superação das situações de vulnerabilidade e risco social

X.11 - Coordenação de Programas Assistenciais;

Atendimento e da dos Assistenciais aos benefi ciários

X.l2 - Coordenação do CadÚnico;

X.13 - Coordenação do FMAS;

Promover açõe S que viab ilizem a gestão intersetorial, na esfera municipal; Promover ações de sensibilização e

articulação com OS gestores municipal; Apoiar e estimular o cadastramento e a atualização cadastral pelo

Município; Promover em articulação com o sistema municipal de assistência social para o acompanhamento

do cumprimento das condicionalidades; F,omentar a realizaçáo de atividades de capacitação que SUbsidiem o

trabalho na e do Cadastro Unrco e Bolsa Fam ília.

Gerenciar o FMAS com io do setor de Contabilidade e do FMASnas

X.14 - Coordenação do BPC;

Elaborar/atualizar o Plano de Inserção dos beneficiários do BPC - Beneficio de Prestação Continuada;

e cadastramento de novos beneficiários.

X.15 - Coordenação dos Beneficios Eventuais;

Elaborar e do Plano de de Beneficios Eventuaisa

X.16 - Diretoria do Departamento de Proteção Especial;

Coordenar AS reunloes com Coordenadore S e Técnicos da Social Básica e

v X.l7 - Coordenação do CREAS;

X.l8 - Diretoria de Gestão de Trabalho;

Gerir o trabalho no âmbito do Sistema ico de Assistência Social - SUAS, busca o reconhecimento e a

valorização do trabalhador em todas as suas dimensões, contribuindo para materializar a ampla rede de proteção

e social no território nacional.

X.19 - Diretoria de Departamento Financeiro;

F'omentaÍ a organizaçáo e avaliação dos servrços referenciados ao CREAS, além de contribuir com o órgão

gestor da Po I ítica de Assistência Social no planeJamento de deciSOES para qualificação constante dessa unidade

pública. Assistir beneficiarios em situação de ameaça ou violação de direitos (violência fisica, psicológica,

tráfico de de medidas socioeducatiVAS em melo etc

Gerenciar as demandas do financeiro da com a com a Secretaria deF

X.20 - Diretoria de Departamento Administrativo;
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Gerenciar as demandas administrativas da referentes a

X.2l - Assessor Jurídico;

XI - Secretaria MuniciPal de Saúde:

XI.l - Secretario Municipal de Saúde;

Prestar assessoramento direto a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CRAS, Serviço de

de ínculos; Elaborar pareceres técnico-j urídicos emConvivência e Fortalecimento V e peças e

processos administrativos; Prestar informações aos usuarlos dos serviços de ASSIstência social, bem como

encaminhar a Defensoria Púb lica OS que necessitarem SE assistênciajurídica gratuita; Executar outras atividades

correlatas ou do ambito de sua e AS lhe forem larmente conferidas ou determinadas

I'I.2 - Assessoria de Saúde;

Municipal de Saúde, em consonancla com o Plano Municipal

SUS.

Função responsável Por Prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Saúde em relação a assuntos

administrativos da Secretaria.

XI.3 - Coordenação da Atenção Básica;

Garantir o planej amento em saúde, a gestão e organização do proceSSO de trabalho, a coordenação do cuidado

e das ações no território e a integração da Estratégia de Saúde da Família (ESF ) com outros servlços da rede de

atenção básica no Município. Promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, o diagnóstico, o

tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o obj etivo de desenvo tver uma

atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e

condicionantes de saúde das coletividades.

XI.4 - Diretoria do Hospital Municipal Mestre Alberto Leite de Sousa;

Gerenciar e Coordenar as atividades desenvolvidas no âmbito do Hospital Municipal Mestre Alberto Leite de

Sousa.

XI.5 - Coordenação de Vigilância Sanitaria;

Coordenar, p lanej ar avaliar e auditar AS ações e servlços de saúde, bem como definir instrumentos para
)

e avaliar o social das serv licos e

XI.6 - Coordenação de Imunizaçáo;

Montar e supervisionar salas de vaclnas do m unicípio Entrev istar e tnar técnicos de enfermagem para

imun |Z,açao no mun icípio, capacitando OS profissionai S qualificados para imunização Providenciar Junto ao

público todo material necessarlo para aplicação de vaclnas e montagem de salas de vacinas; Coordenar

campanhas de vaclnaçao; Realizar bloquelo S, SE necessário, para garantir lmunlzaçao de doenças, tais como

fe,bre sarampo, etc Ser a referênc ta técnica do município, junto aos Órgão S

todas as normas de do Ministério da Saúde.Fazer
amare,la, Estaduais e Federais;
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XI.7 - Coordenação de Vigilância Epidemiológica;

XI.8 - Coordenação do Centro Avançado;

XI.9 - Coordenação de Saúde Bucal;

XI.l0 - Coordenação do PSE;

XI.11 - Fiscais de Vigilância Sanitária;

I(l.12 - Fiscais de Vigilância Epidemiológica:

XII - Secretaria Municipal de Educação:

XII.1 - Secretário Municipal de Educação;

XIl.2 - Assessoria de Educação;

Coordenar resposta estadual AS doenças e agravo S transmi SSIVEIS de notificação compul sona, além dos nscos
à

divulgação de
stentes ou potenciais, com ênfase no planejamento, monitoramento, avaliação, produção eexl

saúde da população, âmbito da
conhecimento/inform ação para a prevenção e controle das condições de no

saúde coletiva, baseados nos princípios e diretrizes do SUS Gerir e apolar a operacionalizaçáo do Programa
de doenças

de Imunizaçõe no Estado; contribuindo para o controle, e,lim inação e/ou erradicação lmuno

prevení veis, utilizando estratégias básicas de vacinação de rotina e de campanhas anuals, desenvolvidas de

forma hierarquizada e descentralizada; Elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas

relacionadas às transmissíveis

Coordenar a integração e apoio aos profissionais das Equipes Saúde da Famíl ia, das Equipes de Atenção Básica

populações íficas, compartilhando AS práticas e saberes em saúde nos territórios sob
para espec

Coordenação de recursos humanos; gerenciamento de material, lnsumos e equipamentos odontológicos )

lidação de procedimentos; planejamento de metas assistenciais e de promoção e prevenção em saúde
conso
bucal.

Definir estratégias específicas de cooperação entre estados e Municípios para o planej amento e à
AS

do cuidado dos educandos
lmplementação das ações no ambito municipal Articular a rede de Saúde para gestão

identificados do PSE com necessidades de saúde

Responsáveis por zelar e fazer 0umpnr AS leis e regulamentos sanitários visando a prevenção e repreensão de

tudo ue a saúde do

Analisa di stribuição e OS fatores determinantes das enfermidades, danos a saúde e eventos associados a saúde
a

medidas de controle ou de

Planejar, dirigir, coordenar controlar AS ações po líticas e de comunicação social do Poder Executivoorganlzar, e

Municipal, visando a integração das políticas púb licas e das atividades dos órgãos

Pública.

e das entidades da
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Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Educação em relação a assuntos

administrativos da Secretaria.

XIL3 - Direção Escolar;

XII.4 - Coordenação de Alimentação e Merenda Escolar;

XII.5 - Coordenação de Unidade Escolar;

XII.6 - Supervisão de RH e Estatística;

XIII - Secretaria Municipal de Cultura:

XI[.] - Secretário Municipal de Cultura:

XILI.2 - Assessoria de Cultura;

Realizar a gestão da escola, estando a ftente do trabalho educacional e sendo malor referência pedagógica.

Suas atribuições lhe conferem a responsabilidade de garantir qualidade do enslno na instituição e atender toda

comunidade escolar, de modo que atuem juntos no processo de ensrno e aprendizagem para que e,le seja
a
efetivo

Coordenar elaboração dos critérios para aquisição de equipamentos e utensílios necessarlos para o
a

Acompanhar, aval fiscalizar controlar
desenvolvim ento da alimentação nas escolas e no central; lar ) e

condições higiênico-sanitárias do armazenamento, conservação e distribuição, dos gêneros alimentícios
AS

Alimentar Especial; Planejar, elaborar,
usados na merenda escola; Atender alunos com Necessidade

avaliar da escolar e elaborar fichas técnicas.e o

Suporte aos professores em sala de aula, a organizaçáo dos reglstros de atividades da escola, além auxílio direto

melhoria contínua de todos OS da de enslno.

Encarregado de tarefas e atividades específicas, desde a documentação da contratação do servidor, formação

de folhas de pagamento; organização dos horários de trabalho; al imentação dos sistemas de educação no que

se refere aos dados estatísticos.

Elaboração e execução da Po Iítica Municipal de Cultura, promoção do desenvo,lvimento da Cultura, bem como

conservação do patrimônio h istórico e artístico do Município. Além do estímulo a produção e difusão cultural,
a

asslm como a das culturais a

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Cultura em relação a assuntos

administrativos da Secretaria.

XIV - Controladoria-Geral do Município:

XIV.1 - Controlador-Geral do Município;

Responsá vel controle interno do Poder Executivo Municipal que tem atribuição de planejar, coordenar e

atinentes à defesa do patrimônio público,

combate à corrupção e ao incremento da
providênciasexecutar pol íticas, diretrizes, norrnas, ações e que seJam

interno, auditoria pública, a comerçao, a prevenção, ao

no âmbito da Adm Pública
ao controle

da
a
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XIY.2 - Assessoria da Controladoria;

Função responsável por prestar a Assessoria direta ao Secretario Municipal de Controladoria-Geral em relação

a assuntos administrativos da Secretaria.

XV - Procuradoria-Geral do Município:

XV. 1 - Procurador-Geral do Município;

XV.2 - Assessores Jurídicos;

Promover a representação do Município, dentro de seus limites e de suas competências; Promover a defesa, em

juízo ou fora dele, no que tange aos interesses e direitos do Município, em ações de primeiro grau, pessoalmente

ou mediante atividade complementar para atuação em defesa do Município, nos termos desta lei; Opinar sobre

Projetos de Lei e mensagens a serem encaminhadas à câmara de vereadores, bem como o acompanhamento da

sua tramitação; Opinar sobre decretos e convênios, termos de compromissos e outros atos administrativos de

Competências do Chefe do Executivo, bem como a publicação e divulgação desses atos;Zelar pela observância

das leis e atos de competência dos poderes públicos constituídos; Propor medidas necessárias à uniformização

dos entendimentos da legislação municipal e organização das respectivas súmulas; Propor e elaborar medidas
judiciais, visando à desapropriação de bens de interesse do Poder Público Municipal; Defender judicialmente

os atos oficiais por si ou por terceiros devidamente contratados, praticados pelo Prefeito, Secretários do

Município e demais agentes da administração direta; Encaminhar sugestões ao Prefeito e aos Secretários

Municipais relativos às providências de ordem jurídicas e interesse público ou proporcionadoras da boa

das leis.,l

Atuar em primeiro grau em demandas comuns e assuntos administrativos; Prestar assessoramento direto ao

Procurador-Geral quanto à organização, coordenação, acompanhamento e controle de atividades e serviços
jurídicos com referência a processos ou procedimentos de interesse da Administração Pública Municipal nas

respectivas áreas de atuação; Participar de audiências, inclusive representando o Município, exercendo os

poderes especificados no instrumento procuratório; Despachar processos e atender ao público em geral;

Elaborar e apreciar peças e pareceres técnico-jurídicos em processos administrativas e procedimentos

licitatórios; Prestar informações ao Procurador-Geral, assim como a quaisquer Secretários Municipais, acerca

de ações judiciais ou procedimentos administrativos em que atuar; Manter o repositório atualizado de

jurisprudência quanto às respectivas áreas de atuação; Executar outras atividades correlatas ou do âmbito de

sua eas lhe forem conferidas ou determinadas
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ANEXO III. OUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Pref êituro Municipol de

AGENTE ADMINISTRATIVOEFETIVO

I Valor pago por plantão médico.

n$ 1.212,00

R$ 1.550,00AGENTE COMUNITARIO DE SAEFETIVO
n$ 1.550,00AGENTE DE COMBATE A EDEMIASEFETIVO
RS 2.000,00ASSISTENTE SOCIALEFETIVO
n$ 1.212,00AUXILIAR ADMINISTRATIVOEFETIVO
n$ 2.000,00CIRURGIAO DENTISTAEFETIVO
n$ 1.800,00EFETIVO CONSELHEIRO TUTELAR
n$ 2.300,00ENFERMEIRO(a)EFETIVO
RS 2.000,00

-

PSICOLOGO(a)EFETIVO
n$ 2.000,00NUTRICIONISTAEFETIVO
R$ 2.000,00EFETIVO ENGENHEIRO AGRONOMO
RS 2.000,00ENGENI#IRO CIVILEFETIVO
R$ 2.000,00FARMACEUTICO(A)EFETIVO
n$ 1.212,00FISCAL SANITAzuOEFETIVO
n$ 2.000,00FISIOTERAPEUTAEFETIVO
R$ 1.272,00MOTORISTAEFETIVO
RS 6.500,00rvtÉorco psrEFETIVO
R$r 2.000,00ffitsraE,FE,TIVO
R$ 2.000,00OPERADOR DE MAQUINASEFETIVO
R$ 2.500,00PROCURADOR DO MUNICIPIOEFETIVO
RS 1.874,00EFETIVO PROFESSOR I'AO 5'
R$ 2.497,91PROFESSOR(A) INICIALEFETIVO
n$ 2.572,84PROFESSOR(A) CLASSE AEFETIVO
ns 2.647,78PROFESSOR(A) CLASSE BEFETIVO
R$ 2.722,72PROFESSOR(A) CLASSE CE,FETIVO
n$ 2.797,65PROFESSOR(A) CLASSE DEFETIVO
n$ 2.872,59PROFESSOR(A) CLASSE EEFETIVO
RS 2.947,53PROFESSOR(A) CLASSE FEFETIVO
n$ 3.022,47PROFESSOR(A) CLASSE GEFETIVO
R$ 3.097,40EFETIVO PROFESSOR(A) CLASSE H
R$ 3.172,34PROFESSOR(A) CLASSE IEFETIVO
R$ 3.247,28PROFESSOR(A) CLASSE JEFETIVO
n$ 1.272,00EFETIVO RECEPCIONISTA
ns L800,00TEC. ENFERMAGEMEFETIVO
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Sancionada, registrada e numerada a presente Lei, que

* Dispõe sobre a reorganização e reestruturação da Estrutura Administrativa

do poder Executivo do Município de Sucupira do Riachão'MA e dá outras

providência{, no gabinete do prefeito municipal de Sucupira do Riachão (MA) sob o

no LZOl2021 aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sucupira do Riachão (MA) 08 de abril de 2022

strondo poro o Povo

Prefeito MuniciPal
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