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-Prefeitura Munie al de -'K-ecItLne
LEI No 1.338, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.

f

ka,
REOEÃO PArATODQSI

)-ipõe sobre o Sistema de controle Interno
44unicipa1. nos termos dos artigos 74 e 75
/ da Constituição. Federal artigo 80 da
/4ntituição Estadual e artigos 75 e 80 da
/ Lei edera1 no LL320/64, e dá outras
provillências.

/

A PREFEITA MUNICIPAL DE EN ÃL
Faço saber que a Câmara Munic i l, de Re nção aprõvou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

/

/

JAPÉULO
DAS DISFÇ1ÇÕES PiEL1M1TNARES
Art. 1°. Esta Lei estabelece ni
Sistema de Controle Interno no M
arts. 74 e 75 da Constituição Fede
Federal no 4.320164, visando a
consonância com os registrôs realiz

gerais sobie a fiscalização organizada sob a forma do
e Câmara\ Municipal, especialmente nos termos dos
tt-80 -da-e0pstituição Estadual e Arts..75 a 80 da Lei
rovação tansparente dos recursos apiicads em
)

Art. 2°. Serão objetos de conti

1.
II.
III.
1V.
V.
VI.

nanceira;
-baixados-1

a execução orçamentári
a incorporação, tombam
os bens em aimõxaria
as licitações, contrats
os suprimentos de ftjI16
as doações, subvençq

;-patrimoniais;
ajjus. es;

o contritut õ concedidas.
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Interno e dos
tdevera? estar impres sos,
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§ 2° Se aludido ct
encadernados e devidament rubricados--pela-autoridade-competente rató-o--prazo para o envio da.
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Prestação de Contas.
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CAPITULO ifi
DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

-

PREFEIT URA MUNIC IPAL DE

Art. 40. Deverá ser designado, oficialmente, servidor para exercer o controle REDENÇÂO PARÁ TObosl
de acordo com a unidade orçamentária, órgãos ou sistema centralizado, quando for o caso.
ção ou incorporação ao patrimônio, receberão
ra identificação e inventário. O número de
Çe gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta

Art.5°. Os materiais permanentes, 1
números seqüenciais de registro patrin
registro deverá ser aposto no material,
apropriada.

-

Art. 6°. Os bens patrimoniais sei
que conterão: data de aquisição; inco:
número do processo e identificação do

gistrados em fichas, livros ou meios informatizados
çqQU. baixa; descrição do bem; quantidade; valor;
onsável por sua guarda e conservação.

Art. 7°. A Administração Munic:
patrimoniais em períodos não superio:
e controles administrativo e contábil, c
sua guarda e instrui as prestações de cc

real zar' periodicamente o inventário físico dos bens
01 (um) ano, com o objetivo de atualizar os registros
nnaLa ieponsabilidade dos agentes responsáveis por
is.
anua;

Art. 8°. O registro dos veículos
em livro, fichas ou meios informati
cor, ano de fabricação, tipo, número/d
de aquisição, placa e número do reg iti

pe\-tencentes ao município deverá ser mantido
s, devida%ente numerados, com indicação da marca,
ota fiscal,odelo, número do motor e do chassi, data
DepãrtA11ento de Trânsito, quando for o caso.

Art. 9°. Para cada veíôulo e áq una haverá o\controle, com demonstrativo de consumo
de combustíveis e lubrificantes, e ns s*yçosmecâxicos, das peças e acessórios utilizados nos
mesmos, mencionando a quantidadc sprada,. e a data da realizãção da despesa.

DOS
iiIrão6õ4trolados por agentes responsáveis por
Art. 10. Os bens de consf
sua guarda e administração, atr éajdefich_
njou meios informatizados, preenchidos
com base na nota de empenho4nojTci_...
Art. 11. Os materiais guarbds no lmoxazifJç
requisição onde fiquem comQLIÇtJDOS
r&í:. otii ABOLIÇAO
dema oo
er
1
EC
SCRAVos
destmaçao do
sirg A

SIM

Art. 12.
meio informa tiU
1.
II.

III.
IV.

datàd e -ê%
ã~,rã

ser solicitados por escrito, mediante
iomee assinatura do requisitante e a
em ficha, ou

èint
sâne g.MOM1

Mtl

specãiba,9

quantidadeçutos;
benscom—base--nas—requisiçÕes, não sendo aceita
destinação dc: materiais
indicação de destinação genérica;
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os bens e materiais em estoque no almoxarifado deverão . ser avaliados

da Lei Federal no
médio ponderado das compras, como determina o art. 106,
os níveis de estoque deverão ser controlados e atualizados sistematicame
VI.

ffgFS
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Parágrafo Único - O.yalor total dos esques,
o
apurado no encerramento do exrcício ou da
gestão financeira, deverá ser registrado ernprópria do sistema patrimonial.
Pffl1O V

DAS LICITAÇÕES, CONTRA
Art. 13. As licitações, contratos co
próprio, devidamente autuado e pro
infonnatizados,..apropriado, em ordem s
identificação. /

)S, C(NVÉNIOS, ACORDO E AJUSTES

ênios, .cordàs e ajustes, deverão constituir processo
oladb e registrado em fichas, livros ou meios
inial,\contendo os elementos básicos para fins de

tD

atualizado de todos os fornecedores e

Art. 14. A Prefeitura deverá
prestadores de serviços da Administi

Art. 15. Os serviços denteresseíproco do órgãos entidades municipais e de outras
entidades públicas federais, estaduai /i4 organizaçjões. privadas, poderão ser executados sob
regime de-mútua cooperação, mediante bdnvênio, ac rdo ou ajuste.
oriundos-de-bonvênios serão movimentados em conta
Art. 16. Os recursos fman
riTo ',edada a trisferência dos mesmos a qualquer outra
bancária vinculada e específica,
conta da administração benefic dà ou a utilização de forma diversa da estabelecida na
legislação ou no instrumento do r dectiio convênio.

4

à aquisição de equipamentos ou outros materiais
iver cláusila expressa quanto ao destino a ser dado.
•dolconvê 1io? o município deverá incorporá-los ao

Art. 17. Quando o convênio
permanentes ou bens imóveis, e e
aos bens remanescentes, na data
seu patrimônio.
r

cax

Parágrafo Único - AL-i
mediante convênios com recursc
conjuntamente de ambos, doad
Contas dos Municípios.
L

Lb.eiis, rhateriais e. equipamentos adquiridos
totaijkuJarciais, da União ou do Estado, ou
fia-ubpietida à fiscalização do Tribunal de

Art. 18. Os convênios
se houver legislação nuriicj

s pelo Prefeito Municipal, exceto
PEDEnç

entrega ao
Art. 19. O sUpr nent
servidor público, numerá
ara-realizar-dispêndios-que-.não-possam-subordinar-se ao processo
normal das despesas, será instituído e regulamentado por Lei Municipal.
.
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Art. 20. A concessão do suprimento de fundos devera ser precedida da extraçao
Empenho (NE), em nome do servidor por ele responsável.

ãURA MUNICIPAL DE

Nu

obosi

Parágrafo Unico - O suprimento de fundos concedido para determinada despesas nao
poderá ter aplicação diferente daquela previs.âna Nota de Empenho.
Art. 21. O ato concessivo do supri nt d fundos deverá conter:
I.
II.
III.
1V.
V.
VI.

a indicação do exercício fmar/iro; \
classificação completa da do ao orçmentária que suportará a despesa;
nbme, cargo ou função do serndor a qiem vai ser entregue o suprimento;
1,.da importância do suprimento;
indicação, em algarismo ou
período de aplicação e praz qt pira jrestação de contas do suprimento;
indicação das despesas a re1iar.

1

Art. 22. Não será.concedido sup4mnto de fUndos ao servidor em alcance ou em atraso na
prestação de contas de suprimento antér,.nek&a.esponsável por 02 (dois) suprimentos.
Art. 23. Não havendo prestaç, . le contas 10 suprimento no prazo determinado pelo
Ordenador de Despesas, fica o servidb rsPonsáve1\suJeitõ A Tomada de Contas.
Art. 24. A Prestação de ConaI 110 suprime to de fundos deve efetivar-se através de
processos autuado e arquivados na o,htbiiilildo município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à
disposição do TOM e será instruída4 .
I.
da indicação da data dc recbimento do s1primento pelo servidor;
do
balancete demonstrãtir6
débitos icréditos
H.
dos documentos fiscais /prt4ientes;.
III
IV dos recibos dos créditos firmacos em nome d servidor responsável pelo suprimento;
for o caso.
comprovante de recoll4
Y
Art. 25. A administraçãqrnüiiia1-m ante á.controeinterno dos suprimentos concedidos.
=j==.

Art. 26. Na. prestação dd[cortãds_suPrinjFtltos somente serão admitidas despesas
realizadas dentro do período d4'ficia dóiÏfi
Art. 27. Não será codo-s mntcn1funtlu
guarda ou utilização do pró o materi 1 adqri4Q

servidor que tenha a seu cargo a

PT134BIÇÕES CONCEDIDAS
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Art. 28.J

A

A

/
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s1íidsVi5nífpes reconhecidamente
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ome Completo,

endereço. .e o
CAPITULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL .E SUA ABRANGENÇIA
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.t. 29. Todos os órgãos e agentes públicos dos Poderes Executivo (administraç
indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.
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Art, 30. A Unidade de Controle Inte'n4..-UCI será chefiada por um coordenador e se
e sanar as.possíveis irregularidades.
manifestara através de relatórios, voltados fidntitficar
,

x.

`à

ES E RESPONSABILIDADES

DA APURAÇÃO DE IRRE

() ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência

Art. 31. Verificada a ilegalidade
ao Chefe do Executivo ou ao Presideni
e comunicara também ao responsáv
esclarecimentos necessários ao exato
dispositivos a serem observados.

â6"ar4 conforme onde a ilegalidade for constatada
filia d que o mesmo adote as providencias e
rjmeno da lei, fazendo indicação expressa nos

§ 10 Não havendo a regularizágá relativa is irregularidades ou ilegalidades, ou não
sendo os esclarecimentos apresentado foro suficientes para ilidilas, o fato será documentado e
levado ao conhecimento do Prefeito Ifi1nciPal ou Prsidente da Câmara e arquivado.
§ 2° Em caso da não-tomada bjpií ieiaselo Prefeito Municipal ou Presidente da:
Câmara para regularização da situ ão apontada UCI comunicará o fato ao Tribunal de
Contas dos Municípios, nos termos de.
próprio editado pela Corte de Contas,
sob de responsabilidade solidária.

DO APOIO 40 CONTROLE INTERNO
Art. 32. Os responsáveipe
conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, ielí ara9-ciênci-de-imediato, a UCI e ao Prefeito Municipal
para adoção das medidas legai
solidária.

ILH=1

do PodeF Executivo, o coordenador indicara as
Parágrafo Unico. Na com unieIçao o
providencias que poderão ser ac!otadaqáfi__ 1. corrigir a ilegalidade&i irreg
II. ressarcir o eventual 1ãii;caiad
III evi oco 6neias.sh11e1h
DO REGRU

ade

LJ J
*S-i41Ão
IroIrrwpç)s

-

Ç
<

/\
ENoO

~

L

OÁ E LOTAÇÃO DE

. rçd&
de
caberá unicamente
Art. 33. A dei.gnã. -Ía-dfi
tb efetivo e/ou cargo
ao chefe do Poder Exut, Municipal, dentre os servid o res de provi
1 exercício do cargo,
comissionado que
até que lei compementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em
consideração os recursos humanos do município mediante a seguinte ordem de preferência.
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CAPITULO XIII
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INT

PREFEITURA MUNICIPAL DE

j) JL
REDENÇÃO PARATOÔOSI

Art. 34. Constitui-se em garantias. do 94pante da Função de Coordenador da unidade de
Controle Interno e dos servidores que integ(án.aJJnidade:

11

1

1. independência profissional para Jd-tlseinpenho das atividades administração direta e
indireta
II o acesso a quaisquer documen4, inforinaçõe.s e bancos de dados indispensáveis e
necessários ao exercício das funções de 3trole terno.
• § 1 0 O agente público que, por aç1. 0 mi4ão, causar embaraço, constrangimento ou
obstáculo a atuação da Unidade Centrdl Lle contrple Interno no desempenho de suas funções
institucionais, ficara sujeito a pena de rdspnsajbilidde administrativa, civil e penal.
§ 2° O servidor lotado na UCI devera gtiatda[sjgilo sobre dados e informações pertinentes aos
assuntos a que tiver acesso em de6Iência do\ exercício de suas funções, utilizando-as,
exclusivamente, para elaboração de p eeres e relatórios destinados a autoridade competente,
sob pena de responsabilidade.

J

Art. 35. O Coordenador da UqIfiLa autoriza a regulamentar as ações e atividades da
UCI, através de instruções ou orientaQe irnrmativas que disciplinem a forma de sua atuação.
Parágrafo Único. Ficam os c efe dós podere Executivo e Legislativo,, bem como os
demais Gestores, autorizados a co1htratria asse soria especializada, com a finalidade de
orientar e executar o seu 'funcionani,qnf dentro . do qie disciplina a Legislação especifica que
rege a matéria.
1'
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FINAIS

Vil

I. de qualquer processo
otimização dos servis
H. do projeto ai

iilã:ijIaiãão municipal, com vistas a proceder a
peltssubsistemade controle interno;
esta
i]g rerl
3

III. de cu1l
Art. 37.
contrario.

-

Paço da Pref&ti

t4no deverão ser incentivados a receber

de

Art. 36. Os servidores
treinamentos específicos e pa

áe

j

ABOLIÇÃO Dos j
ESCRAVOS
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g tão da qualidade total municipal;

atuaçárn1>

,.

•

i_páMitaçaoJ Iibgidas - as disposições em

tgol -na4ata-

Zha(dbjíídjiibro de 2009.
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LEI N° 16569 DE 28 DE JULHO DE 2017.
reestruluraçâo
sobre
a
Dispõe
administrativa da Prefeitura Municipal de
Redenção e dá outras providências.
0 PREFEITO MUNICIPALDE REDENÇÃO, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. i.° A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo
do Município de Redenção, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:
1- órgãos de Assessoramento Direto:
a) Gabinete do Prefeito Municipal;
b) Secretaria Municipal de Administração,
e) Secretaria Municipal de Finanças;
d) Secretaria Municipal de Educação;
e) Secretaria Municipal de Saúde;
f, Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;
g) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
h) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude;
i) Secretaria Municipal de Esporte;
j) Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Urbano;
k) Controladoria Geral do Município;
1). Instituto Municipal de Previdência;

O AP

o
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Parágrafó. Primeiro - A unidade orçamentária Gabinete do Prefeito será
unidade gestora denominada GABINETE DO PREFEITO, será composta pela
Procuradoria, Gabinete do Prefeito e tendo corno gestor e ordenador de despesas o
gestor do (ã) Chefe de Gabinete.
Parágrafo Segundo - A unidade orçamentária Secretaria Municipal de
Administração será composta da Comissão de Licitação e da Comissão de Compras, e
terá como gestor o ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Administração
Art. 2.° Os órgãos da Administração. Direta do Município de Redenção, ora
criados, serão subdivididos em Coordenadoria (s), Assessoria (s), Supervisão (ões)
Divisão (ões), Setor (es) e Núcleo (s), de acordo cm as suas necessidades, conforme
individualizado da presente Lei e Anexo 1 devidamente numerada

Parágrafõ. Único - A subdivisão dos ôrgãos a que se refere o caput do
artigo pode ser modificada, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência
do Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, sendo proibida a alteração das
quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes.
Art.. 3.° Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes
ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo. Prefeito
Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, podendo ser
acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou indireta, inclusive
ftindacional, federal., estadual ou municipal, conforme previsão do próprio cargo.
§ 1.0

Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza
de subsídio, na forma estabelecida no § .4.° do art. 39 da Constituição Federal e fará
jus, ainda, aos direitos enumerados nos incisos VIII, XVIII e XIX do § 3. ' do art. 39 da
mesma Carta da República.

. 2.° Os cargos de Chefe de: Gabinete, Controlador Geral do Município,
Procurador Geral, Assessoria Especial e Articulação de Relações Institucionais do
Município se equiparam ao cargo de secretário municipal - CC!, gozando das mesmas
prerrogativas ç honras protocolares, e sua remuneração possui a natureza de subsídio,
no mesmo valor percebido pelos secretários municipais, na forma estabelecida no § 4 O
do art. 39 da Constituição Federal
§ 3.° O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em

comissão, passará a exercer função comissionada, percebendo a título de remuneração
o vencimento base do seu cargo efetivo, adicionado 60% do valor do cargo
comissionado, a titulo de função gratificada, fixado no anexo 1
) /

PREFEITURA DE

REDENÇAO
§ 4.° Os cargos comissionados descritos na Simbologia CC6, CC7, CC8,
CC9 e CCI ø, são exclusivos para servidores municipais ocupantes de cargos efetivos e
deverão ser pagos de forma integral.
50
§

É vedada a acumulação de cargos comissionados.

Art. 4.° Aos Secretários Municipais caberão as funções de gestor e
ordenador de despesas de suas respectivas pastas, sendo vedada a delegação dessas
prerrogativas.
Art.. 5.° As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para
efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no desta Lei
Art. 6.° As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão
estão descritos no da presente Lei.
Art 7.° 'São .cõmpetências do Gabinete do Prefeito Municipal:
a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do
Prefeito;
c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito,
d) Manter a supervisão dos. serviços, e atividades dos setores e órgãos
vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
e) Coordenar e organizar as reuniões. do Secretariado com o Chefe do Poder
Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem
como as 'relações públicas do Gabinete do Prefeito;
.g) Manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos
mais diversos órgãos da administração municipal;
h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
i) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada
'pelo Chefe do. Poder Executivo;
j) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.
Art. 8.° São competências da Secretaria Municipal de Administração:
a)

b)

Coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de
pessõal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de
outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal;
Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais
é federais, como também manter o sistema de informações
a dministrativas da municipalidade;
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C)

e)
f)
g)

h)
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Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos
diretores e chefes administrativos;
Auxiliar a Controladoria Geral do Município na efetivação do
controle interno da Prefeitura Municipal;
Prestar assessoramentQ ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta;
Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao
sistema administrativo, como um todo;
Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento,
orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos
assuntos de sua competência;
Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de
pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

Art. 9.° São competências da Secretaria Municipal de Finanças:
a) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade
pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico
financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de
tesouraria;
b) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos
municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel
cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
C)
Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira
e patrimonial;
d) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de
Licitação •do Município, zelando pela lisura das concorrências e
contratação de serviços e materiais;
e) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da
Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da
aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
g) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação,
tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de

contas;
h)

Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando

o exercício da cidadania;
i) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito
Municipal.
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Art. 10. São competências da Secretaria Municipal de Educação:
a)

b)
c)

d)

e)

g)
h)

Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos
estudantes da zona :urbana e rural, promovendo programas de curso
supletivo, alfabetização de adultos, corno forma de erradicar o
analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a
juventude do município para o mercado de trabalho;
Elaborar o calendário escolar da, rede municipal de ensino;
Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o
aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando
a otimização e a eficiência do ensino público municipal;
Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar,
promover a competente
manter o cadastro da população
escolar matriculada e não natriculada;.
Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos
alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede
municipal de ensino;
Prestar o assessoramento necessáriO ao Prefeito Municipal
informando-o da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o
cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras
regulamentares;
Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;
Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades
atribuídas pelo Prefeito Municipal

matrícula

Art.. Ii. Compete à. Secretaria Municipal de Saúde:
a)
b)

C)

d)

e)

Executar programas de assistência médico-hospitalarodontológica,
materno-infantil a população do Município;
Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde,
Unidades de Atendimento Ambulatõrial e Clínicas mantidas pela
municipalidade visando à otimização do atendimento à população;
Promover junto à população local campanha preventiva de educação
sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as
transmissíveis;
Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do
Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a
população usuária do Sistema único de Saúde;
Prestar assistência materno-infantil,, atendimento ao menor, a criança
e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a
colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo
internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas,
/

1'

1) Adninistrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para
tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida,
desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam
insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo
para fora do Estado,
Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio
financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou
caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, corno forma de
manter a assistência e meio de sobrevivência população;
h)
Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde
pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos
estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos
alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema
sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando
as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o
cumprimento das posturas municipais, podendo ate solicitar a
interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de
funcionamento;.
i)
Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde
do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a
otimização da prestação. da 'saúde no Município, como um tod o.
Atentar e zelar pela fiei, aplicação dos : recursos do SUS e de outros
j)
convênios, que porventura sejam celebrados;
k) Gerenciar e o sistema local de saúde;
1)
Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades
atribuídas pelo Prefeito Municipal.
Art. 12. Compete e Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência
Social:
a)
b)

e)

Planejar, coordenar e executar programas visando à melhoria da
política de emprego e renda para as pessoas carentes;
Coordenar e executar programas de assistência' social a população
urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e
calamidade pública;
Executar programas de atendimento, assistência e manutenção das

ações voltadas para criança e :ao adolescente, assim como, ao idoso e
pessoas em situação de risco, direito das mulheres e igualdade racial,

d)

visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc;
Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento
profissional;
/1
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Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e
renda, com vistas a promoção e auto sustento das comunidades
carentes;
Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios
celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação
de contas;
Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades
atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 13 Compete .à Secretaria Municipal de Infraestrutura:
a)

b)

e)

d)
e)

ft

O
g)

:h)
i)
j)

Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como
limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto,
parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos,
cálculos e orçamento das obras públicas, bem COmO os trabalhos
topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do
Município.
Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos
integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como
com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes
às áreas de sua atuação;
Coordenar e fiscalizar os cemitérios;
Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades
atribuídas pelo Prefeito Municipal;
Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de
conservação das estradas no âmbito do Município;
Implementar uma política municipal de incentivo a criação de
estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a
Zona Rural e estes entre si;
Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que
dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades
atribuidas pelo Prefeito Municipal.
Elaborar, coordenar e executar políticas de esgotamento sanitário,
coleta e destinação de resíduos sólidos;

k)

Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos
integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem corno
com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes
às áreas de sua atuação;
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14. Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e

Juventude:
a) Implementar uma política municipal de incentivo à Cultura, turismo,
esporte e lazer;
b) Apoiar as manifestações esportivas, artísticas, culturais, folclóricas e
históricas dos munícipes;
e) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do
município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como
também os bens culturais imateriais;
d) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades
culturais e artísticas;
e) Planejar, coordenar, supervisionar e executar pianos e programas de
incentivo à cultura, esporte e juventude e ao desenvolvimento do
Turismo;
f) Promover a cultura e o turismo corno fator de desenvolvimento social,
no âmbito da zona urbana e rural.
g) Criar mecanismos de acesso à cultura às classes sociais menos
favorecidas, sendo dessa forma um elo de inclusão social permanente
h) implementar urna política municipal de incentivo ao turismo, esporte e
lazer;
i) Apoiar as manifestações artísticas, folclóricas e históricas dos
munícipes; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às
atividades: artísticas;
j) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de
incentivo E aoturismo é juventude;
k) Criar mecanismos de acesso ao esporte e lazer; promover a esporte como
fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural;
implementar uma política municipal de incentivo a Juventude e,
principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico
1) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de
emprego: e renda para os jovens. Promover de todas as formas, a inserção
do jovem no mercado de trabalho, principalmente aquele que ainda não
teve o primeiro emprego.
m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de
incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente;
n) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar

OS

jovens da droga e da ociosidade.
o) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas

pelo Prefeito Municipal.
Art. 15. Compete à Secretaria Municipal de Esporte:
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a) Implementar políticas públicas, voltadas para a valorização e integração
do jovem no meio social e econômico;
b) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de
incentivo : aos esportes;
c) Criar mecanismos de acesso a pratica desportiva,
.d.) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
e) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas
pelo Prefeito Municipal
Art. 16. Compete .à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente
e Desenvolvimento Urbano:
a)
b)

e)

d)
e)

f

g)
h)
i)
j)

k

Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao
trabalhador rural e o pecuarista, meios para sobrevivência no campo,
Coordenar executar programas visando a melhoria da qualidade do
rebanho bovino, caprino e ovino, a psicultura e apicultura, prestando a
devida assistência sanitária animal;
Coordenar as' ações de 'apoio ao agricultor com distribuição de
seiíien'tes e pesticidas., ferramentas 'e outros, mediante programa
aprovado pela Administração Municipal,
Elaborar, coordenar e executar "políticas de abastecimento de águas;
Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os
assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades
atribuídas pelo Prefeito Municipal.
Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos
integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como
com 'o' Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes
às áreas de sua atuação;
Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio
Ambulante;.
Controlar o planejamento do desenvolvimento fisico-territorial do
Mu.nicipio;.
Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do
solo urbano, aplicando a legislação vigente;
Controlar e'fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código

de Posturas do Município;
Fiscalizar, licenciar, anuir, autorizar, construções/obras, atividades

ambientais e 'atividades públicas., ou particulares no Município;
1) Aprovar projetos de construção civil publica e de particular, projeto
de. .loteamento, de arruamento, 'fiscalização das vias e logradouros,
formalizar o processo administrativo necessário para concessão de
Alvará 'para construção civil, além de conceder 'o "HABITE-SE",
respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
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rn) Coordenar e fiscalizar mercados públicos;

Art. 17. Compete àContriladoria Geral do Município:
a) Garantir o controle municipal através das informações e
atividades exercidas pelas -Unidades de Contabilidade-Geral, de
Auditoria-Geral, de Informações Legais e Gerenciais, de Normas
Técnicas e Orientação, de Gestão Financeira de Despesa Pública;
b) Assinar, instruções normativas, de observância obrigatória no
Município, com a finalidade de orientar e estabelecer a
padronização sobre a forma de controle interno,
e) Estabelecer ações conjuntas com as outras unidades cia
Secretaria Municipal da Fazenda e com os demais órgãos cia
Administração Municipal;
d) Receber, distribuir, responder e prestar informações relativas ao Controle
Interno dó Município;
e) Desenvolver ações de gerenciamento, de forma a propor ações e projetos
para a formação dos servidorese melhoria dos processos de controle
interno, na perspectiva de um. desempenho funcional de melhor
qualidade;
f) Prestar informações sobre materia pertinente ao controle interno,
g) Apoiar õ Secretário, suas Assessorias e instâncias colegiadas
nas decisões relativas à gestão das reservas orçamentárias;
h) Receber e atender as solicitações de auditorias internas e as
efetuadas pelo Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de
Contas e demais órgâos fiscalizadores;
i) Assinar a Manifestação Conclusiva do Controle Interno, exigido
pelos Tribunais de Contas;
j) Assinar os pareceres e relatórios exigidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e pelo Tribunal de Contas, na condição de
responsável pelo controle interno;
1) Indicar representantes em Conselhos, Comissões e Delegações
de Controle, quando solicitado; Apresentar relatórios de resultado
contendo indicadores de desempenho;
m) Exercer outras competências inerentes a sua arca de atuação relacionada,
principalmente aquelas inerentes a implantação das Normas emanadas
pelos Orgãos de Controle, em especial o TCM/CE, TCE e TCU.
Art. 18. A competência do instituto de Previdência do Município, reger-

se-á pelo disposto na legislação específica do Orgão, Lei n ° 684/92, de 05 de julho de
1992 e suas respectivas alterações, contudo, os cargos de comissão obedecerão a
disposição prevista no da presente Lei.

//

Art. 19. A competência 'DEMUTRAN, reger-se-á pelo disposto na
legislação específica do Orgão, Lei n° 1.340, de 27 de novembro de 2009, e suas
alterações, permanecendo-se inalteradas.
Art. 20. O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal será
aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei
Art. 21. Tornar-se-ão extintos, na data de instalação de cada um dos órgãos
e unidades administrativas instituídas pela presente Lei, todos aqueles demais orgãos e
unidades administrativas que não compõem a Estrutura Administrativa retro elencada
Art. 22. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas
mediante' decretos executivos, regulamentando a movimentação de dotações e verbas
orçamentárias, inclusive seus cancelamentos, no corrente exercício financeiro, ficando
o Chefe do Poder Executivo autorizado a:
1 - abrir Créditos Adicionais Suplementares para remanejar dotações
orçamentárias, com, a finalidade de adequação à presente Lei;
II- abrir Créditos Adicionais Especiais, indicando recursos do próprio
orçamento, com a finalidade de adequação a presente Lei,
III - realizar as demais alterações necessárias, com a finalidade de
adequação à pela presente Lei.
Parágrafo único. Para suportar as despesas previstas nesta Lei, fica o Chefe
'do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte de recursos as dotações
orçamentárias próprias, previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício respectivo,
mediante decreto executivo para abertura de crédito adicional especial e/ou
suplementar, na forma disposta no inciso LII, § 1°, Art. 43, da Lei Federal
4.320/1964.
Art. 23. As nomeações dos cargos integrantes da estrutura organizacional
da Prefeitura de Redenção, criados e 'disciplinados por esta norma, ocorrerão de forma
gradativa, não ultrapassando o quantitativo de até 50% (cinquenta por cento) das novas
nomeações até o final do ano e devendo serem feitas respeitando os limites de gastos
impostos pela Lei Complementar n' 101/2000.
Art. 24. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe cio Poder
Executivo.
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Art. 25. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário
Paço da Prefeitura Municipal de Redenção - CE, em 28 de julho de 2017.
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SIMBOLO

CARGO

-

QUANTIDADE

Chefe de Gabinete

CC

Assessoria Especial

CC 1

1

Articulação de Relações Institucionais

CC 1

1

Gerência Municipal de Convênios

CC -2

1

Assessoria de Imprensa

CC- 3

1

Coordenação de Defesa Civil

CC 3

1

Coordenação de Cerimônial e Eventos

CC 4

1

Asssitente de Administrativo

-

-

1

CC 5

1

-

-

-
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CARGO

--

SIMBOLO

QUANTIDADE

Procuradoria Geral

CC

-

1

1

Procuradoria Adjunta

CC

-

2

1

CC 5

1

Assistente Administrativa

-

1
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CARGO

SIMBOLO

Secretaria de Administração
Secretaria Adjunta

CC - 1
CC 2

Coordenação de Recursos Humanos

CC 3

QUANTIDADE
1
1

-

Coordenação deT.I.

CC-3

Assistente de T. 1.

CC -4

Assistente Administrativo

CC 5

1
1
2

-

1

-

7.
â0

CARGO

SE

Presidente de licitação
Pregoeiro

SIMBOLO
CC -2
CC 2

QUANTIDADE
1

Membros

CC-4

2

-

1

-

Offi-

CARGO

SIMBOLO

Chefe de Compras

CC 2

Assistente de Compras

-

CC

-

5

QUANTIDADE
1

--

2
3.

7
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CARGO
Secretaria de Finanças

SMBOLO
CC

-

QUANTIDADE

1

1

Secretaria Adjunta

CC 2

1

Tesouraria

CC-2

1

Coordenação de Arrecadaç ã o

CC 3

1

Coordenação de Contabilidade

CC -3

1

Coordenaç ã o da Dívida Ativa

CC 3

1

Assistente Administrativo

CC -5

2

-

-

-
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CARGO

SIM8OLO

QUANTIDADE

Secretaria de Educação

CC -1

1

Secretaria Adjunta

CC 2

1

Assessor Especial de Projetos de Engenharia

CC- 2

1

Coordenadoria de Departamento de Educação

CC 3

1

Administrativo Financeiro

CC -_ 3

1

CC

1

-

Coordenadoria de Transportes
"-' -'--

-

-

,- -'--•-------------
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-

-
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CARGO

SIMBOLO

QUANTIDADE

Coordenação de Comunicação social

CC -2

1

Coordenação de Publicidade e Marketing

CC -3

1

Assessoria de Relaç õ es Públicas

CC- 4

1

Assessoria de Imprensa

CC- 4

2

CARGO

SIMBOLO

QUANTIDADE

Assessor Pedagógico Administrativo

CC -4

1

Assessor Pedagógico

CC- 4

1

Assessor de Planejamento e Gestão

CC -4

Presidente do Conselho Municipal de Educação

CC 4
-

1
-

1
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CARGO

SIMBOLO

QUANTIDADE

Coordenador de Ensino

CC 7

1

Coordenador de Planejamento e Gestão
Coordenador de Núcleo
Supervisor de Células

CC 7
CC 8
CC -9

1
10
8

CARGO
Coordenador de Gest ã o
Coordenador de Articulação e Planejamento
Supervisor Educacional II
Supervisor Educacional 1

SIMBOLO

QUANTIDADE

-

-

CC -7
CC 7
CC -9
CC 10
:

1
1
2
1
1.5

/

-

Ç:
CARGO
Secretaria de Saúde

SIMBOLO
CC 1

QUANTIDADE

Secretaria Adjunta

CC -. 2

1

Médico Auditor

CC -2

1

CC

2

1

CC -4

1

CC

-

Assessoria Especial de Projetos de Engenharia
Assessoria de Imprensa
Coordenadoria de Assistência em Saúde
Coordenadoria de Vigil â ncia em Saude

-

3

1

CC 3
-

1

-

1

-

Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação, Auditoria e
Serviço de Saúde

1

Coordenadoria da Saúde Bucal

CC -3

1

Coordenadoria de Reabilitação

CC -3

1

CC -3

1

Administrativo Financeiro
Assistente Administrativo

-

CC 5
-

2

13
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CARGO

SIMBOLO

QUANTIDADE

Secretaria do Trabalho e Assistência Social

CC - 1

1

Coordenação de Gestão

CC 2

1

CC -3

1

Coordenação do CREAS
Coordenação do CRM

-

CC-3

1 -

Coordenação do CRAS

CC -3

2

Coordenação do Cadastro Único

CC - 3

Secretaria Executiva de Políticas Sociais
Administrativo Financeiro
Assistente Administrativo

CC -3
CC - 3
CC - 5

-

-

--

1
1
1

-

1

10
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CARGO

.1

SIMBOLO

QUANTIDADE

Secretaria de Infraestrutura

CC * 1

1

Coordenação de Engenharia e Projetos

CC - 2

1

Coordenação de Infraestrutura

CC 3

1

Coordenação de Obras

CC -3

1

Coordenadoría de Transpo rt es

CC -3

1

Inspetoria de Execução da Limpeza Pública

CC - 5

1

Assistente Administrativo

CC -5

2

-

/
IM

CARGO

SIMBOLO

QUANTIDADE

Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude

CC 1

1

Coordenadoria do Patrimônio Cultural

CC -4

1

CoordenadoriadeTurismo

CC -4

1

Coordenadoria de Juventude

CC -4

1

Assistente Administrativo

CC 5

2

-

/

-

-

SPÕRT
CARGO

SIMBOLO

QUANTIEADE

Secretaria de Esporte
Coordenadoria de Práticas Desportivas
Mobilizador de Práticas Desportivas
Assistente Adminsitrativo

cc - 1
cc - 4
cc 5
CC - 5
____________

1
3

&
1
fl•

Á
/
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CARGO

SIMBOLO

QUANTIDADE

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

CC 1

1

Assessoria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CC 3

1

CC -4

1

Coordenação de Desenvolvimento Urbano
Coordenação de Agricultura Familiar
Coordenação de Fiscalização
Coordenação de Licenciamento e Alvarás
Coordenaç ã o de Projetos Urbanos
Coodenação de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável
Assistente Administrativo

cc -

4

1

CC -4

1

CC

-

4

1

CC -4

1

CC

1

4

CC -5

1

8

/

-

r
-

CARGO
Controlador Geral do Município
Ouvidoria Geral do Município
Auditor
Cordenaço de Controle de Combustível
Cordenaço de Controle Patrimonial
Cordenaço de Controle Almoxarifado
Assistente Administrativo

SIMBOLO
CC 1

CC 2
CC-3
CC 4
CC 4
CC -4
CC 5
-

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
1
2

-

íïTprtI;r1;:1

anexo 1

-

CARGO

SIMBOLO

Presidente do Instituto de Previdência

-

-

CC 1

Procurador

CC-2

Tesoureiro

CC - 3

QUANTIDADE
1
1

-

Médico Perito

CC 3

1

Coordenação Previdênciario

CC -4

1

Coordenação Financeiro

CC 4

1

CC -5

1

Assistente Adminitrativo

-

•

-

1

-

