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PREFEITURAMUNICIPALDESÃOJOÃODOARAGUAIA
CNPJ:05.854.534/0001-07

Oficio 123j2013-SEMAD
SãoJoãodo Araguaia, 09 de dezembro de 2013.

Exm2Sr.
DOMINGOSROMUALDOALVESMARTINS
DO.Presidente da Câmara de Vereadores
SÃOJOÃODOARAGUAIA- PARÁ

\
\
"

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexos, exemplar das
Leis Municipais n2s 2.606/2013 e 2.607/2013, que dispõe sobre alteração da Lei nº
2.200j2009(Estrutura Administrativa), ao qual desmembrou a Secretaria Municipal de
Administração e Finançasem duas Secretarias distintas: Secretaria Municipal de Administração e
SecretariaMunicipal de Finanças,respectivamente e o desmembramento da Secretaria Municipal
de Habitação,Agricultura e Assuntos Fundiários em duas Secretarias: Secretaria Municipal de
Agricultura e Secretaria Municipal de Habitaçãoe Assuntos Fundiários, respectivamente.

Cordial e atenciosamente,

t
Prefeito Municipal

~.,

ENDEREÇO: PRAÇAJOSÉMARTINS FERREIRAS/N CENTRO- E-MAIL: PM-SJA@BOL.COM.BR
Fone: (94) 3379-11.78
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PraçaJ;:)J.(\ r~-'í~~r!ir~Ferreirn, s/n
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ALTERA A LEI MUN!C~PAL2.200/2009, QUE DISPÕE SOBRE
A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:

TíTULO ~
DA COMPETÊNCIA E DA ORGANIZAÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPt'.L DE ADMINISTRAÇÃO

CAPiTULO I
Da competência

Art. 1°-Fica alterada a redação do artigo 11,para a seguinte redação:

-ssçzo VII
DaSecretaria Munici,a! de Administração.

Art.11-À Secretaria Municipal de Adm;nistração, enquanto órgão superior e
subordinado diretamente ao Prefeito, e 'ainda constituindo-se núcleo central da
administração municipal, sobretudo relactonada ao sistema de recursos humanos,
compete: '.

1- A realização das atividades relacionadas ao recrutamento, à seleção, à avaliação
de merecimento, o gerenciamento do sistema de promoções e progressões e dos
planos do funcionalismo;

11-A realização de atividades de fiscalização, controle e observância dos direitos e
deveres, registros e freqüências, bem corr.c, aeencessão de licença, aposentadoria
e outros procedimentos legais relatlvos ace cervldores municipais;

111-Promoção do processe de elaboração tb~ folhas de pagamento e dos demais
assuntos relacionados aos prontuários cc~servidores públicos municipais;

IV- A organização e ~ coordenação de prt;fji"amas de formação e aperfeiçoamento
do pessoal da Prefeitura em parceria coma Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento econõmico, Unidade de A.!:;.;e:ssoramentoContábil e Jurídica, bem
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como, Gabinete do Prefeito;

V- A normatização e a realização das atividades de recebimento, a conferência, o
armazenamento,à distribuição e o controle de material;

VI-As atividades atinentes ao registro, o inventário, a proteção e a conservação dos
bens móveis e imóveis da Prefeitura;

VII- A normatização e realização de atividades relativas aos procedimentos
administrativos em geral, no que se refere ao recebimento, à distribuição, ao
controle do andamento, ao arquivamento dos processos e dos documentos em
geral que tramitam na Prefeitura;

VIII- A organização e coordenação dos serviços de limpeza e conservação, copa,
portaria, telefonia,vigilância e reprodução de papéis e documentos;

IX- A execução de outras atividades afins e relacionadas ao processo de
coordenação de política geral de Gestão de Pessoas da administração direta e
indireta do Município;

X- Planejar e executar políticas relativas a benefícios, inclusive previdenciários,bem
como, ações que possibilitem o desenvelvímentc social e saúde ocupacional
referentes ao quadro funcional do Município;

XI- Coordenar a aplicação de políticas públicas relacionadas ao cargo, carreiras e
remuneração dos servidores públicos municipais;

XII- Representar o Poder Executivo em negociações cuja pauta esteja relacionada
às funções que lhe serão atribuídas nos termos deste instrumento.

§1°-ASecretaria Municipal de Administração terá em sua estrutura:
l-Departamento de Administração;
11-Setor de Protocolo;
III-Setor de Recursos Humanos;
IV-Setorde Patrimônio

§2°-AoDepartamento deAdministração compete:
l-Delegar atividades, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos setores de
sua respectiva vinculação e da unidade orçamentária de sua locação nos termos do
anexo III desta lei e,
II-Demaisatividades afins, de interesse da administração municipal.

§3°-AoSetor de Protocolo compete:
1-Receber,expedir, çontrolar e elaborar todos os expedientes, correspondências e
processos com trâmite no Gabinete do Prefeito e demais Unidades Orçamentárias
da Administração Municipal, bem como, contribuir com as atividades organizativas
da Unidade de Controle Interno e da Assessoria de Comunicação Social, controlar,
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planejar e acompanhar a execução orçamentária do órgão;exercer outras atividades
e;
II-Demaisatividades afins, de interesse da administração municipal.

§4°-AoSetor de Recursos Humanos compete:
1- Administrar o sistema de controle de recursos humanos, executar as rotinas de
admissão, cadastramento e desligamento de pessoal;elaborar a folha de
pagamento;aplicar a legislação relativa à remuneração e outros direitos
pecuniários;executar a política de benefícios;preparar o recolhimento dos encargos
sociais;emitir portarias e certidões referentes à situação funcional dos servidores;
11- Desenvolver ações de treinamento, desenvolvimento e aprimoramento da
capacitação dos recursos humanos;promover a integração de novos servidores;
111-Promover concursos de ingresso e acesso, acompanhar e avaliar o desempenho
de servidores em estágio probatório,organizar e realizar procedimentos de
avaliação de desempenho dos servidores,recrutar e selecionar pessoal
temporário,administrar e manter o plano de cargos e carreira, estudar e propor
política de remuneração,estabelecer contatos com entidades representativas dos
servidores,viabilizar as ações relativas a segurança e medicina do trabalho,elaborar
estudos visando o aperfeiçoamento das relações de trabalho e sindicais;
IV-Demaisatividades afins, de interesse da 'administração municipal.

§5°-AoSetor de Patrimônio compete:
1- Promover o controle efetivo do patrimônio público municipal relacionado à sua
distribuição para utilização, identificação por meio de plaqueta patrimonial de
tombamento patrimonial, armazenamentoe guarda de equipamentos;
11-Demaisatividades afins, de interesse da administração municipal.

Art.2°-Cria o artigo 11-A, que terá a seguinte redação:

"SEÇÃOVIII
DaSecretaria Municipal de Finanças

Art.11-A-ASecretaria Municipal de Finanças, enquanto órgão superior subordinada
diretamente ao Prefeito, constituindo-se em núcleo central do sistema de controle
financeiro e orçamentário, orientação e execução da política fiscal, tributária,
compete:

1- Analisar e avaliar permanentemente a situação econcrmca e financeira do
Município em parcerias com a( Unidade Orçamentária de Planejamento e
desenvolvimento econõmico;
11-Dirigir e executar a.~políticas e a administração fiscal, econômica e financeira do
Município; \

111-Elaborar estudos e pesquisas para a previsão da receita, bem como adotar as
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providências executivas para obtenção de recursos financeiros de origem tributária
e outros;

IV-Garantir o processo de sistematização do processo contábil no Município;

V- Inscrever os débitos tributários na dívida ativa;

VI- Oferecer orientação e definir o relacionamento com os contribuintes;

VII- Controlar os investimentos públicos e a dívida pública municipal;

VIII-Acompanhar a elaboração dos projetos de lei de Diretrizes Orçamentárias e
do Orçamento Anual, promover o controle e a execução do orçamento do
Município;

IX- Garantir o controle físico e contábil do patrimônio mobiliário e imobiliário do
", Poder Executivo do Município;

X- Contribuir com o processo de controle interno no âmbito da Administração
Municipal;

XI- Contribuir com processo de consultoria e assessoria financeira, orçamentária e
contábil aos órgãos e entidades da Administração do Poder Executivo;

XII- Implantar normas e procedimentos para o processamento de licitações
destinadas a efetivar a compra de materiais e contratação de serviços;

XIII- Representar o Poder Executivo em negociações cuja pauta esteja relacionada
às funções que lhe serão atribuídas nos termos deste instrumento.

§1°-A Secretaria Municipal de Finanças terá em sua estrutura:
l-Unidade Especial de Assessoramento Técnico com atribuições específicas de
assessoramento à Unidade Orçamentária, nos termos do Art. 5°, §3°, inciso I, itens
01 a 26 e inciso II desta lei.
II-Departamento de Finanças;
III-Tesouraria;
IV-Setorde compras e suprimentos;
V-Setorde convênios e suprimentos;
VI-Setor de Tributação;
VII-Setor de Licitação e contratosadmlnlstratlvos e
VIII-Setor de Contabilidade

§2°-AoDepartamento de Finanças compete:

l-Delegar atividades, 'coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos setores de
sua respectiva vinculação e da unidade orçamentária de sua alocação nos termos
do anexo III desta lei e
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II-Demaisatividades afins de interesse da administração municipal.

§3°-ÀTesouraria, compete:
l-Desenvolver o controle efetivo do ingresso de receitas por via dos lançamentos no
sistema de financeiro daAdministração Municipal;
11-Efetuar os pagamentos das despesas públicas assinando documentos de
quitação conjuntamente ao ordenador da Unidade Central(Prefeitura) e quando for o
caso, dos fundos municipais(Educação,Saúde e Assistência Social),dentre outros,
emitindo diariamente relatório de despesas efetuadas e pagas, demonstrações
financeiras de modo a possibilitar a visualização da disponibilidade de bancos e
caixa, bem como, obrigações com terceiros e ainda a correta aplicação dos
recursos públicos;
111-Organização do procedimento financeiro com juntada de documentação
bancária, dentre outras, necessárias , análise e lançamento de receitas e das
despesas pelo Departamento de Contabilidade, de modo a permitir o encerramento
da prestação de contas e;
IV-Demaisatividades afins, de interesse da administração municipal.

§4°-AoSetor de Tributação,compete:
1- Promover a arrecadação tributária do Município na forma da lei, sistematizar os
lançamentos das receitas em sistema de processamento de dados específicos;
11-Emitir relatório diário por natureza e classificação de DAM(Documento de
Arrecadação Municipal) e encaminhá-los à Chefia superior, ao setor de
contabilidade e quando solicitado ao Gabinete do(a) Prefeito(a);
111-Emitir mensalmente relatório contendo dados cadastrais de contribuintes
inadimplentes, bem como, respectivos valores e vencimentos, encaminhá-los à
chefia superior, e quando solicitado aos demais órgãos;
IV- Promover a inscrição, na forma da lei, de Dívida Ativa(DA) de contribuintes
inadimplentes e quando for o caso, em processo de rejeição de prestação de contas
por parte do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, dentre outros,
notificando o contribuinte inscrito na DA.no prazo máximo de 10(dez)dias contados
da inscrição ou recebimento da notificação de órgãos de controle externo, na forma
da lei;
V- Promover campanhas de conscientização da população com vista aumentar a
arrecadaçãomunicipal, bem como, reduzir a inadimplência;
VI-Administrar o banco de dados com informações imobiliárias e sócio-econõmicas
do Município, mantendo-o permanentemente atualizado e administrar o
mapeamento físico em todas as dimensões do Município, mantendo atualizada a
Cartografia do Município;e
VII-Demaisatividades afins de interesse da administração municipal.

§5°-AoSetor de Compras e Suprimentos!compete:
1- Promover a aquisição,armazenamento e distribuição interna, por via de requisição
e termo da aplicação do objeto, dos produtos da Administração em todos os níveis,
atendendo à solícitação da Comissão de Licitação e Contratos administrativos;
11-Promover o registro de fornecedor possibilitando a pesquisa de preços no
mercado com vista a garantir o processo de compra dos produtos estabelecidos em
editais dentre outros da Administração municipal;
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111-Dar liquidação dos produtos entregue por fornecedores para efeito de
finalização do processo de fornecimentos e a devidamente obrigação de
pagamento;
IV- Encaminhar sob protocolo, os produtos de uso duráveis ao setor de
patrimônio(almoxarifado central) para a devida guarda, tombamento no caso de
equipamentos e material permanente;
V-Demaisatividades afins, de interesse da Administração municipal.

§6°-AoSetor de convênios e programas, compete:
1- Promover o efetivo acompanhamento dos convemo formalizados pela
administração municipal,organizar a documentação fiscal(nota fiscal, recibo de
pagamento),cópia de cheques,extratos bancários de contas específicas,processos
licitatórios,publicação da transferência recebida;
11-Elaboração da prestação de contas objeto de convênios elou programas
específicos, com vista a garantir a adimplência do Município junto aos órgãos
diversos e subsidiários de recursos de transferências voluntárias;
III-Encaminhamento da prestação de contas a órgão concedente,arquivamento em
pasta específica da documentação,com vista a garantir a permanente condição de
prestar esclarecimentos quando de auditoria, tomada de contas, dentre outros
procedimentos;
IV-Demaisatividades afins, de interesse da administração municipal.

§7°-AoSetor de Licitação e Contratos administrativos,compete:
1-Solicitar sempre que necessário for, a pesquisa de preços ao Setor de Compras e
Suprimentos, com vista a promover os processos Iicitatórios com lisura e
transparência;
II-Elaborar e publicar editais,promover sessão de abertura e julgamento de
propostas relativas aos processos Iicitatórios na forma da legislação em vigor com
vista a garantir o princípio da publicidade;
III-Promover a elaboração dos contratos administrativos de fornecimento de
produtos elou de prestação de serviços na forma da lei;
IV-Solicitar,sempreque necessário for, parecer jurídico e contábil na forma da lei, às
assessorias: Jurídica e Contábil da Administração municipal,com vista a garantir o
princípio da legalidade;
V-Organizar e arquivar sob sua responsabilidade os documentos relativos aos
processos licitatórios realizados pelaAdministração municipal;
VI-Promover a organização das informações relativas aos processos licitatórios,
independentes da modalidade e tipo com vista a encaminhá-los aos órgãos de
controle externo, tais como Tribunal de Contas e quando for solicitado pelo Poder
Legislativo, Ministério Público, dentre outros e
VII-Demaisatividades afins,de interesse da administração municipal.

§8°-Ao Setor de Contabllidade.comuete:

l-Elaborar a proposta da Plano Plurianual (PPA\,de Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO)e OrçamentoAnual{LOA,~
II-Promover a sistematização dos dados contábeis com lançamento diário das
receitas e das despesas do Município;
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III-Promover a execução de todos os controles contábeis e orçamentários da
administração municipal, atuar como auditoria interna e atender as solicitações da
Câmara Municipal e do Tribunal de Contas, por intermédio do Gabinete do
Prefeito,dentre outros;
IV-Elaborar os relatórios de execução orçamentária, e de gestão fiscal
encaminhando-os ao setor de comunicação social para a devida publicação;
V-Emitir mensalmente relatório de gestão fiscal possibilitando acompanhar e
gerenciar os gastos com pessoal e encargos na forma da lei;
VI-Emitir mensalmente relatório da receita orçamentária com vista a possibilitar o
processo de planejamento orçamentário relacionado a execução das demandas
estabelecidas enquanto metas e prioridades da administração municipal;
VII-Organizar a prestação de contas em condições de encaminhamento aos órgãos
de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Pará, ao Poder legislativo Municipal e quando solicitado for, ao Ministério
Público, dentre outros;e
VIII-Demaisatividades afins, de interesse da administração municipal.

Art. 3°_Fica alterada a redação dos anexos III do artigo 24 da lei nO2.200/2009,para
a seguinte, :

III - Anexo III: (organograma da Secretaria Municipal de Administração),
parte integrante desta Lei;

III - A - Anexo iii-A: (organograma da Secretaria Municipal de Finanças),
parte integrante desta Lei;

Art. 4°-As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas através de rubrica própria do
orçamento; não causarão impacto negativo no Orçamento Financeiro de 2014 e atendem
ao disposto na LDO vigente; foram consideradas nas estimativas de Despesas da Lei
Orçamentária Anual para 2014, não afetarão as Metas de resultados Fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2014

Art. 50-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

São João do Araguaia, Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2013

.JoãoNetoAlves MãrtiJ1S
Prefeito Municipalv
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO 02 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGANOGRAMA

I
I < ASSES§oRÍA TECNICA I

'.Ó, l ',,'
DEPARTAMENTO DE .,
ADMINISTRAÇÃOL...- _

L2 Setor de Protocolo

1-----11 Setorde Recursos Humanos

I Setor de Patrimônio II
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO 02-A- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGANOGRAMA

Tesouraria

Setor de Tributação

---II· SetQrde Compras e Suprimentos

1---1· :Set0! de C0nvêni0s e Programas

Setor de Licitações e Contratos

Setor de Contabilidade
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