
Publicado no Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS 

EDIÇÃO N°20 de-)Z  109  /2020 

GABINETE DO PREFEITO PINZINHO-PR, DE 24 DE ABRIL DE 620. 

colaro 
refeito 

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANÁ 

LEI N° 3.824/2020, DE 24 DE ABRIL DE 2020 

Altera o Anexo VI da Lei n0 3.742/2018, de 
11 de dezembro de 2018, que dispõe 
sobre o Quadro de Pessoal e Plano 
de Carreira dos Servidores Públicos 
do Município (Lei n.° 3.50612016). 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 10. Fica autorizado o Executivo Municipal a alterar o Anexo VI da Lei n°3.742/2018, de 11 

de dezembro de 2018, revogando os itens 5, 6 e 11 das Atribuições Típicas do cargo de 

Assessor Jurídico 20h e 40h, que passa a vigorar com a redação que segue. O anexo faz parte 

integrante da presente Lei. 

Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Anexo VI da Lei n° 

3.742/2018, de 11 de dezembro de 2018, e as disposições em contrário. 

Art. 30. Permanecem inalterados os demais artigos e Anexos da Lei n° 3.742/2018, de 11 de 

dezembro de 2018. 
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ANEXO VI 
DESCRIÇÃO CARGOS DE ASSESSORES E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS 

PROCURADOR GERAL 
FORMAÇÃO:  Graduação em Direito e registro na OAB. 

ATRIBUIÇÕES TIPICAS:  
1 - Dirigir a Procuradoria Geral do Município, coordenando seus componentes e suas 
atribuições; 
2 - Exercer as funções estratégicas de planejamento, orientação, coordenação, controle e 
revisão no âmbito de sua atuação, de modo a oferecer condições de tramitação mais rápida de 
processos na esfera administrativa e decisória; 
3 - Propor, para aprovação do Chefe do Executivo, projetos, programas e planos de metas da 
Procuradoria Geral do Município; 
4 - Estabelecer o Plano Anual de Trabalho do órgão e as diretrizes para a Proposta 
Orçamentária do exercício seguinte; 
5 - Elaborar a Proposta Orçamentária Anual do órgão, observadas as diretrizes e orientações 
governamentais; 
6 - Ordenar as despesas da Procuradoria Geral do Município, podendo delegar tal atribuição, 
através de ato específico; 
7 - Deliberar sobre assuntos da área administrativa e de gestão econômico-financeira no 
âmbito do órgão; 
8 - Propor aos órgãos competentes a alienação de bens patrimoniais e de material inservível 
sob administração da Procuradoria Geral do Município; 
9 - Assinar, com vistas à consecução dos objetivos do órgão e respeitada a legislação 
aplicável, convênios, contratos e demais ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras; 
10 - Aprovar a Lei Orgânica e o Manual de Organização da Procuradoria Geral do Município; 
11 - Representar o Município em juízo ou fora dele, cabendo-lhe, com exclusividade, receber 
citações iniciais, notificações, comunicações e intimações de audiências e de sentenças, 
comunicações e intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou 
processos em que o Município de Chopinzinho seja parte ou, de qualquer forma, interessado e 
naqueles em que a Procuradoria Geral do Município deva intervir; 
12 - Indicar Procurador do Município para, em caráter excepcional, exercer a representação 
judicial do Município ou de órgão da Administração Indireta; 
13 - Prestar assistência ao Prefeito Municipal em qualquer assunto que envolva matéria 
jurídica, quando requisitado; 
14— Recomendar ao Prefeito a arguição de inconstitucionalidade de lei ou de norma de efeito 
legiferante; 
15—Autorizara não-propositura e a desistência de ação, a não-interposição de recursos ou a 
desistência dos interpostos, bem como a não-execução de julgados em favor do Município, 
sempre que assim o reclame o interesse público ou quando tais medidas se mostrarem 
contraindicadas ou infrutíferas; 
16— Reconhecer a procedência de ação judicial movida contra o Município de Chopinzinho; 
17 - Consentir o ajuste de transação ou acordo e a declaração de compromisso, quitação, 
renúncia ou confissão em qualquer ação em que o Município de Chopinzinho figure como 
parte; 
18 - Orientar a defesa do Município de Chopinzinho e, sempre que for necessário, dos órgãos 
da Administração Indireta; 
19— Determinar a propositura de ações ou medidas necessárias para resguardar os interesses 
do Município de Chopinzinho e das entidades da Administração Indireta; 
20 - Avocar, sempre que entender necessário ou que assim o exigir o interesse público, o 
exame de qualquer ato negócio ou processo administrativo envolvendo os órgãos das 
Administrações Direta e Indireta, assumindo a defesa do Município de Chopinzinho se entender 
conveniente e oportuno; 
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21 - Representar a Procuradoria Geral do Município; 
22 - Expedir atos de lotação e de designação dos Procuradores do Município e dos 
Assessores Jurídicos; 
23 - Encaminhar aos Procuradores do Município, de acordo com as respectivas competências, 
os processos administrativos para estudos e pareceres e os expedientes para as medidas de 
defesa em juízo; 
24— Aprovar, total ou parcialmente, ou rejeitar as manifestações jurídicas e os pareceres 
emitidos pelos Procuradores do Município; 
25 - Decidir os processos que envolvam interesses funcionais dos Procuradores do Município; 
26 - Indicar ao Prefeito Municipal a nomeação para os cargos de provimento em comissão na 
Procuradoria Geral do Município; 
27 - Indicar ao Prefeito Municipal a nomeação para o cargo de provimento em comissão de 
Coordenador do PROCON dentre os Assessores Jurídicos que compõem a Procuradoria Geral 
do Município; 
28 - Designar os ocupantes das funções de confiança na Procuradoria Geral do Município; e 
29 - Autorizar as despesas e ordenar os empenhos na gestão da Procuradoria Geral do 
Município; 
30 - Executar outras tarefas correlatas. 

ASSESSOR DE PROGRAMAS E METAS 
ATRtB11iQES11jçA:  
1. coordenar estudos e ações técnicas visando à modernização, ao aperfeiçoamento 
institucional e à implementação de projetos com o objetivo de otimizar a utilização de recursos 
humanos, físicos e materiais do Município de Chopinzinho; 
2. coordenar e controlar a execução de projetos, elaboração de metas e controle de 
resultados de ações vinculadas aos programas de governo; 
3. promover a integração e a articulação de iniciativas e ações inovadoras com os demais 
órgãos e unidades administrativas do Município de Chopinzinho; 
4. desenvolver ações ligadas à organização interna, ao gerenciamento e ao 
funcionamento dos órgãos e unidades do Município de Chopinzinho; 
5. promover a realização de diagnósticos sobre o desempenho institucional em relação 
aos resultados obtidos na execução de planos, programas, projetos e atividades planejadas,-
6. 

lanejadas;
6. 	coordenar a elaboração de manuais, regulamentos, regimentos internos, normas e 
outros instrumentos de orientação e controle que auxiliem no disciplinamento das ações e 
procedimentos específicos do Município de Chopinzinho; 
7. promover a realização de estudos técnicos e de análises especializadas e a elaboração 
de projetos especiais de interesse do Município de Chopinzinho; 
8. elaborar o Plano de Metas e o Relatório Anual do Município de Chopinzinho; 
9. acompanhar a elaboração da proposta orçamentária anual do Município de 
Chopinzinho; 
10. promover a elaboração e a manutenção de sistemas de indicadores e índices de 
avaliação de desempenho administrativo, operacional e técnico; 
11. coordenar a coleta, a análise e o tratamento de informações sociais, políticas e 
econômicas para dar suporte às atividades, programas e metas do Município de Chopinzinho; 
12. exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a 
disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; 
13. executar outras tarefas correlatas. 

ASSESSOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
ATRIBUICÕES  TÍPICAS:  
1. 	coordenar a elaboração de projetos para captação de recursos existentes no âmbito 
público estadual e federal, assim como na iniciativa privada voltados à Indústria, Comércio e 
Serviços; 
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2. coordenar a elaboração de propostas de convênios a nível municipal, estadual e 
federal; 
3. encaminhar e acompanhar projetos e processos junto ao SICONV; 
4. coordenar e dar andamento nos vários Contratos de Repasses ou Convênios ativos; 
S. 	coordenar o encaminhamento dos trabalhos decorrentes destes convênios junto aos 
profissionais de desenvolvimento internos e externos (projeto e obra); 
6. coordenar a elaboração de projetos dentro das normativas estabelecidas pela Lei das 
Licitações (Lei n° 8666/93 e alterações) e do TCE-PR, constituído de Projetos arquitetônicos 
completos, memoriais descritivos, orçamentos detalhados, cronograma físico financeiro, BDI e 
encargos sociais, e demais peças pertinentes à execução qualificada de uma obra pública; 
7. auxiliar os Órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal no cumprimento das metas 
e na obtenção dos produtos previstos nos planos de trabalho; 
8. oferecer subsídios ao processo de tomada de decisão do Executivo Municipal; 
9. acompanhar o processo de celebração de Convênios para monitorar a utilização das 
Declarações de Contrapartida; 
10. sanar eventuais dúvidas e possíveis problemas na execução dos convênios; 
11. acompanhar o aporte de recursos para contrapartida; 
14. 	apoiar na elaboração da proposta orçamentária relativa a Convênios; 
15. 	exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a 
disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; 
16. 	executar outras tarefas correlatas. 

ASSESSOR EXECUTIVO 
ATRIB_ICÕES TÍPICAS:  
1. assistir ao Chefe do Poder Executivo na coordenação das atividades do Gabinete do 
Prefeito; 
2. organizar a agenda de audiências do Chefe do Poder Executivo Municipal, de 
conformidade com os compromissos já marcados pelo Chefe de Gabinete; 
3. executar o cadastramento e a atualização de autoridades e entidades diversas; 
4. recepcionar e orientar os munícipes em suas solicitações e reivindicações junto aos 
diversos órgãos do Poder Executivo; 
S. 	coordenar a manutenção, limpeza e conservação do Gabinete do Prefeito; 
6. auxiliar o Prefeito em suas funções administrativas, políticas e sociais; 
7. diligenciar quanto ao preparo e ao encaminhamento das reuniões, audiências e agenda 
do Chefe do Executivo; 
17. 	planejar, controlar e executar todos os atos necessários para programação, 
agendamento e execução dos eventos e solenidades com a participação do Prefeito; 
18. 	exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a 
disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; 
19. 	executar outras tarefas correlatas. 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA 
ATRIBUICÕES TÍPICAS; 
1. criar um plano de comunicação (estabelecer a importância deste instrumento tanto no 
relacionamento com a imprensa como os demais públicos internos e externos); 
2. colaborar para a compreensão da sociedade do papel da Administração Municipal; 
3. criar canais de comunicação internos e externos que divulguem os valores da 
Administração Municipal e suas atividades; 
4. detectar na Administração Municipal o que é de interesse público e o que pode ser 
aproveitado como material jornalístico; 
S. 	desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação; 
6. avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação, visando alcance de 
resultados positivos; 
7. criar instrumentos que permitam mensurar os resultados das ações desenvolvidas, 
tanto junto à imprensa como aos demais públicos; 
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8. preparar as fontes de imprensa das organizações para que atendam às demandas da 
equipe de comunicação de forma eficiente e ágil; 
9. realizar assessoria ao Diretor do Departamento de Imprensa nas tarefas propostas e 
nas atividades correlatas; 
10. executar as demais atividades correlatas que lhe forem determinadas. 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
ATRIBUICÕE&IIPICASi 
1. comandar, dar apoio e orientação à assessoria e divisões vinculadas; 
2. assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à política de comunicação e divulgação da 
Administração Direita e Indireta e de Implantação de programas informativos; 
3. levar a informação ao cidadão, de forma completa, transparente e democrática, 
colaborando para construir um governo inovador e solidário; 
4. elaborar o planejamento operacional e execução da política de comunicação da 
Administração Direta e Indireta; 
5. Desenvolver a política de comunicação social da Administração Direta e Indireta, 
definindo as diretrizes básicas para o alinhamento da sua imagem perante a opinião pública; 
6. articular com todas as secretarias e órgãos municipais, captando informações de 
interesse da população e divulgando-as; 
7. articular as relações da Administração Municipal e os órgãos de imprensa; 
8. planejar a divulgação das ações da Administração Municipal; 
9. realizar a assistência direta ao Prefeito Municipal na sua representação junto aos 
órgãos de comunicação; 
10. planejar e organizar pequenos, médios ou grandes eventos como recepções, palestras, 
cursos, apresentações, congressos, feiras, workshops e seminários; 
II. 	organizar entrevistas coletivas e individuais; 
12. acompanhar e analisar nos noticiários locais, nacionais e internacionais matérias de 
interesse da Administração Municipal; 
13. integrar a notícia em redes sociais, sites institucionais, blogs, revistas, jornais, diário 
oficial, etc; 
14. exercer o controle orçamentário no âmbito do Departamento; 
15. executar atividades administrativas no âmbito do Departamento; 
16. efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito do 
Departamento; 
17. zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre 
eventuais alterações; 
18. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVCHOPIM 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  
1. assumir a administração geral do PREVCHOPIM; 
2. assinar atos de aposentadoria, pensão e demais benefícios previdenciários previstos 
em lei especifica, concedidos pela Diretoria de Previdência; 
3. cumprir e fazer cumprir a legislação do RPPS e normais gerais de previdência; 
4. designar, nos casos de ausência ou impedimento temporários do diretor de previdência 
e do diretor de administração e finanças, os servidores que devam substituí-los; 
5. representar o PREVCHOPIM, em juízo ou fora dele; 
6. elaborar o orçamento anual e plurianual do PREVCHOPIM; 
7. constituir comissões; 
8. celebrar e rescindir acordos, convênios e contratos e todas as suas modalidades, 
inclusive a prestação de serviços por terceiros; 
9. autorizar, conjuntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro, a abertura de 
contas correntes, movimentações financeiras, aplicações e investimentos efetuados com os 
recursos do PREVCHOPIM; 
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10. 	elaborar e propor alterações no regimento interno do PREVCHOPIM, submetendo-as à 
aprovação pelo Conselho Deliberativo; 
II. 	Ordenar despesas; 
12. 	conceder benefícios aos segurados e seus dependentes; 
13. 	praticar os atos de gestão orçamentária e de planejamento financeiro; 
14. 	submeter as contas anuais do PREVCHOPIM para deliberação do Conselho 
Deliberativo, acompanhadas do parecer da auditoria independente, quando for o caso; 
15. 	encaminhar ao Ministério da Previdência Social e ao Poder Legislativo do Município de 
Chopinzinho - PR: 
a) após o encerramento de cada bimestre do ano cível, demonstrativo das receitas e 
despesas do Regime Próprio desse período; 
b) no prazo da alínea anterior, informações sobre a aplicação de recursos por intermédio 
do demonstrativo financeiro do Regime Próprio, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Ministério da Previdência Social.; e 
C) 	o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial Anual do exercício anterior no 
prazo estipulado pelo Ministério da Previdência Social. 
16. 	submeter ao Conselho Deliberativo proposta de política e diretrizes de investimentos 
das reservas garantidoras de benefícios do RPPS; 
17. 	decidir, conjuntamente com a diretoria executiva, sobre os investimentos das reservas 
garantidoras de benefícios do RPPS, observada a política e as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Deliberativo; 
18. 	submeter ao Conselho Deliberativo e, eventualmente, à auditoria independente, 
balanços, balancetes mensais, relatórios semestrais da posição de investimentos em títulos e 
valores e das reservas técnicas, bem como quaisquer outras informações e demais elementos 
de que necessitarem no exercício das respectivas funções; 
19. 	praticar atos de gestão do PREVCHOPIM; e 
20. 	exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO PREVCHOPIM 
ATRIBUIÇÕES TlPICAS:  
1. exercer a direção das atividades relativas a previdência e, promover, coordenar, 
acompanhar, supervisionar e executar os serviços referentes a inscrição, cadastramento e 
atendimento dos segurados e beneficiários; 
2. proceder à análise dos processos de concessão, alterações e atualizações de 
benefícios previdenciários, realizando a revisão dos cálculos apresentados bem como o 
controle de pagamento de tais benefícios; 
3. acompanhar a arrecadação de recursos destinados a previdência e ao 
desenvolvimento e aplicação da tecnologia na área previdenciária; 
4. realizar estudos e pesquisas visando subsidiar o PREVCHOPIM com informações e 
análises atualizadas das mudanças e eventos ocorridos ou que venham a ocorrer, pautando as 
ações do mesmo no tocante a questão previdenciária; 
5. analisar as Certidões de Tempo de Contribuição emitidas pelo PREVCHOPIM, 
atestando a veracidade das informações ali contidas. 
6. analisar questões relacionadas com os direitos previdenciários assim como assessorar 
os dirigentes do Órgão em tal área, quando solicitado; 
7. assegurar o cumprimento da Legislação Previdenciária Municipal; 
8. coordenar os setores que compõem a estrutura organizacional da previdência; 
9. assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários conforme a legislação 
previdenciária vigente; 
10. substituir o Diretor Administrativo-Financeiro nas ausências e impedimentos legais; e 
11. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS- 
19. 	comandar, dar apoio e orientação às divisões vinculadas; 
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20. levar ao conhecimento do Secretário de Administração as noticias e problemas de 
relevância do município, resolvendo aqueles de sua competência, sempre em conformidade 
com a política de governo; 
21. controlar os serviços, atos administrativos, protocolo, arquivo, setor de planejamento, 
projetos e habitação; 
22. supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário; 
23. gerenciar a comunicação em situações de crise; 
24. fiscalizar o cumprimento das posturas municipais; 
25. planejar, desenvolver e implementar a comunicação interna e externa; 
26. criar e editar publicações internas para colaboradores (jornais; informativos; murais; 
manuais) e externas para munícipes; 
27. acompanhar as atividades voltadas para a modernização dos serviços administrativos 
do Município; 
28. identificar e definir público-alvo para a comunicação interna e externa; 
29. mensurar resultados da política de comunicação desenvolvida; 
30. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS;  
1. comandar os Programas Habitacionais de interesse social em parceria com os órgãos 
Federais, Regionais e Estaduais, isoladamente ou em consórcios Municipais e pelas 
organizações da sociedade civil; 
2. estabelecer de acordo com o Programa Municipal de Habitação, o acesso da 
população de baixa renda, bem como a melhoria da moradia e das condições de habitabilidade 
como elemento essencial no atendimento do princípio da função social da cidade; 
3. articular a regularização e a titulação das áreas ocupadas pela população de baixa 
renda, passíveis de implantação de programas habitacionais; 
4. estimular a pesquisa de formas alternativas de construção possibilitando a redução dos 
custos; 
S. 	produzir e manter atualizado o banco de dados habitacional do Município; 
6. estimular e implantar o sistema de autogestão nos conjuntos e núcleos habitacionais; 
7. definir diretrizes e linhas de ação para atender as necessidades habitacionais da 
população; 
8. executar, fiscalizar e desenvolver o Programa Municipal de Habitação de Interesse 
Social, bem como o Programa Minha Casa, Minha Vida; cooperar na manutenção de cadastro 
de interessados em habitações populares nos programas habitacionais Municipais, Estaduais e 
Federais; 
9. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 
ATRIBUICÕES TÍPICAS:  
1. comandar, planejar e executar o orçamento do Município; 
2. gerenciar a gestão fiscal e controle dos gastos e despesas do Município; 
3. preparar os expedientes para serem assinados pelo Secretário e pelo Prefeito; 
4. prestar informações periódicas sobre andamentos de atividades de sua competência, e 
quando convocado pelo Prefeito, organizar o pessoal e realizar reuniões periódicas com 
servidores; supervisionar atividades e o fornecimento de informações; 
5. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, ALMOXARIFADO E FROTAS 
ATRIBVJÇÕES TÍPICAS: 
1. comandar as ações de desenvolvimento viário; elaboração e execução do Plano 
Rodoviário Municipal; 
2. participar de estudo e projetos relacionados à infraestrutura viária propondo melhorias; 
3. exercer outras atividades correlatas. 
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
ATRIBUIÇÕES TÍPICkSi 
1. comandar e articular os serviços prestados pelas divisões vinculadas; 
2. melhorar a vida urbana, facilitando os deslocamentos e assegurando o acesso das 
pessoas às suas casas, ao trabalho, aos serviços de lazer, de maneira confortável, segura, 
eficiente e acessível; 
3. acompanhar e monitorar os serviços realizados evitando possíveis danos à população; 
4. executar o controle e a manutenção dos serviços de iluminação pública, incluindo 
projetos de ampliação,- 
S. 

	

mpliação;
5. 	garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 
propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 
trabalho; 
6. administrar os terminais rodoviários; administrar o Cemitério Municipal conforme 
disposto na Lei 2.538/2009. 
7. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GETÃO DA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS  
1. comandar, planejar, coordenar, executar, controlar, monitorar e avaliar as ações 
relacionadas à educação no Município, garantindo o acesso igualitário e estabelecendo 
padrões para uma atenção adequada às necessidades de educação da população; 
2. planejar, formular, implementar e coordenar a política estadual de educação, enquanto 
parte integrante da Política Estadual de educação, observados os princípios e diretrizes do 
Sistema Educacional; 
3. coordenar, propor e formular diretrizes para o desenvolvimento de ações intersetoriais 
voltadas à atenção à educação, de interesse Estadual; 
4. adequar as políticas nacionais de atenção à educação para a realidade paranaense, 
garantindo assim a efetividade das mesmas; 
5. propor normas técnicas e administrativas relativas ao bom funcionamento do sistema 
educacional; 
6. atualizar os cadastros de informações no Sistema vigente; 
7. propor cursos, capacitações e atualizações dos profissionais de educação que estão 
vinculados à Secretaria de Educação em temas relacionados à melhoria da educação, em 
articulação com as demais instituições afins; 
8. apoiar operacionalmente, tecnicamente e administrativamente a implementação das 
ações e serviços em conformidade com as diretrizes da política de educação do Estado; 
9. controlar todos os serviços relacionados ao arquivo, protocolo dos documentos, 
processos, reprografia e meios de comunicação da Secretaria de educação; 
10. coordenar as atividades de arquivo de papéis administrativos, livros e documentos em 
geral, incinerando-os quando autorizados de acordo com legislação e normas vigentes; 
11. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
ATRIBUICÕES TÍPICAS- 
1. comandar e manter a integração das atividades pedagógicas com as demais 
coordenações, seções, setores e Secretarias, buscando equilíbrio nas atividades; 
2. elaborar proposta pedagógica de acordo com a política educacional do Município; 
3. planejar, acompanhar e avaliar atividades para implementação da formação 
profissional dos educadores; 
4. colaborar com o corpo docente na organização de programa de ensino, metodologias e 
rendimento escolar; 

	

S. 	supervisionar o acompanhamento da vida funcional dos professores, em articulação 
com o setor responsável pelo controle de pessoal; 

	

6. 	acompanhar e avaliar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitativos; 
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7. coordenar as atividades inerentes à função, quando houver intercâmbio e/ou 
deslocamento de representações da Escola, em articulação com outros órgãos, setores ou 
coordenações que tenham ação similar; 
8. promover a ampliação e humanização do espaço da sala de aula; 
9. coordenar as atividades voltadas ao desenvolvimento do processo educacional a cargo 
do Município; 
10. promover a integração das políticas e planos educacionais do Município com os da 
União e do Estado; 
II. 	planejar e coordenar as atividades que promovam o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 
12. propor e baixar normas complementares para o sistema de ensino Municipal; 
13. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
14. disponibilizar a Educação Infantil e Pré-Escolas; 
15. ajustar e desenvolver convênios com órgãos Federais e Estaduais e entidades 
particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência; 
16. avaliar as atividades referentes ao ensino, produção, pesquisa e de assistência ao 
educando, assim como zelar pela articulação entre educação profissional e as diferentes 
formas e estratégias de educação e de integração escolar; 
17. administrar o estabelecimento de ensino, planejando, organizando e coordenando a 
execução dos programas de ensino e os serviços administrativos para possibilitar o 
desempenho regular das atividades docentes e discentes; 
18. auxiliar os demais setores no que for de sua competência; 
19. acompanhar e avaliar atividades artísticas, esportivas e culturais extraclasse; 
20. divulgar, em conjunto com as instituições de ensino, as diversas atividades 
programadas junto à comunidade; 
21. inspecionar alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimentos de 
ensino, zelando pela sua disciplina e segurança; 
22. promover a ampliação e humanização do espaço da sala de aula; promover a redução 
dos índices de evasão escolar, de repetência e de distorção idade/série; 
23. planejar e coordenar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e 
artístico, e de desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito do Município. 
24. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
ATRIBUICÕES TÍPICAS  
1. comandar e executar atividades artísticas e culturais, despertando na comunidade o 
gosto pela arte e cultura em geral; 
2. propor e orientar atividades comemorativas, cívicas e religiosas; 
3. coordenar solenidades cívicas em que a escola se faça presente; 
4. incentivar ao folclore e todas as formas de cultura popular; 
S. 	planejar e coordenar eventos e festas populares ou clássicas, culturalmente 
significativas; 
6. contribuir, de forma ativa e criadora, para que cada munícipe encontre os espaços e as 
condições adequadas que nele estimulem o gosto pela participação e interação cultural e lhe 
proporcionem o acesso às formas de intervenção que melhor correspondam às suas 
necessidades e apetências; 
7. realizar eventos e festas populares ou clássicas, culturalmente significativas; 
8. defender e conservar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do Município e 
integrá-lo coerentemente no processo de desenvolvimento cultural; 
9. auxiliar no desenvolvimento turístico do Município, tanto pela promoção do patrimônio 
histórico e cultural, quanto pela oferta de atividades e produtos culturais de qualidade; 
10. promover uma gestão moderna e eficiente da iniciativa cultural caracterizada por uma 
elevada participação social; 
11. executar trabalhos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um 
sistema de catalogação, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para 
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armazenar e recuperar as informações de caráter geral ou específico e colocá-las a disposição 
dos usuários, ou seja, em bibliotecas ou em centro de documentação ou informação; 
12. acompanhar e comandar as atividades da Biblioteca Municipal; 
13. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
ATRIBUI ÕES TÍPICAS:  
1. comandar e realizar as diretrizes esportivas e de lazer, propiciando melhor qualidade 
de vida à população do Município; 
2. incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas e de lazer, dando-lhes 
dimensão educativa; 
3. desenvolver a prática de ginástica e outros exercícios físicos, de jogos em geral, de 
atletas ou equipes, conforme exigências técnicas; 
4. incentivar a prática do esporte, lazer e recreação, integrados a outras formas de 
atendimento pessoal e social, de crianças e adolescentes em estado de carência, em parceria 
com outros órgãos, entidades, instituições públicas e privadas; 
5. estimular a participação da população em eventos desportivos e de lazer, promovendo 
competições, cursos e seminários; promover a integração com os demais Órgãos da 
Administração Municipal na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas 
desportivas e de lazer; 
6. ajustar e desenvolver convênios com órgãos Federais, Estaduais e entidades 
particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência; 
7. manter os equipamentos e recursos esportivos e de lazer dos bairros, promovendo e 
incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades esportivas e de lazer; 
8. promover campanhas específicas para o público da terceira idade, conscientizando-o 
sobre os benefícios das práticas esportivas; 
9. desenvolver programas para a descoberta de talentos esportivos; 
10. coordenar parcerias com a iniciativa privada visando o fortalecimento das modalidades 
esportivas para disputas de jogos/campeonatos em nível Regional e Estadual; 
11. desenvolver e estimular espaços de inclusão social; 
12. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DE SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  
1. comandar, planejar, coordenar, executar, controlar, monitorar e avaliar as ações 
relacionadas à atenção à saúde da população, garantindo o acesso igualitário e estabelecendo 
padrões para uma atenção adequada às necessidades de saúde da população; 
2. planejar, formular, implementar e coordenar a política Estadual de atenção à saúde, 
enquanto parte integrante da Política Estadual de Saúde, observados os princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde; 
3. coordenar, propor e formular diretrizes para o desenvolvimento de ações intersetoriais 
voltadas à atenção à saúde, de interesse estadual; 
4. adequar as políticas nacionais de atenção à saúde, para a realidade paranaense, 
garantindo assim a efetividade das mesmas; 
5. coordenar a elaboração de relatórios e a análise de dados técnicos e gerenciais 
relacionados às ações de promoção, prevenção, cuidado, reabilitação e urgência/emergência, 
conformadas nas Redes de Atenção à Saúde, para subsidiar a definição de políticas de 
intervenção da área; 
6. definir e implementar diretrizes, protocolos e orientações relativas à Atenção à Saúde; 
7. acompanhar, monitorar e apoiar aos Municípios na organização das ações de saúde, 
garantindo a equidade na oferta de serviços de atenção à saúde, em conjunto com as equipes 
das Regionais de Saúde; 
8. promover a cooperação técnica com os municípios, com orientação para a organização 
dos serviços de atenção à saúde que considere a incorporação de novos cenários 
epidemiológicos, em conjunto com as equipes das Regionais de Saúde; 
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9. propor normas técnicas e administrativas relativas ao bom funcionamento de sua área 
de atuação; 
10. atualizar os cadastros de informações referentes às áreas de atuação da 
Superintendência, para subsidiar a definição de políticas para o Estado do Paraná,- 
1111. 

araná;
11. 	propor cursos, capacitações e atualizações dos profissionais de saúde que atuam no 
SUS/PR em temas relacionados à melhoria da Atenção à Saúde, em articulação com a Escola 
de Saúde Pública do Paraná - ESPP e demais instituições afins; 
12. apoiar operacionalmente, tecnicamente e administrativamente a implementação das 
ações e serviços em conformidade com as diretrizes da política de saúde do Estado; 
13. controlar todos os serviços relacionados ao arquivo, protocolo dos documentos, 
processos, reprografia e meios de comunicação da Secretaria de Saúde; 
14. coordenar as atividades de arquivo de papéis administrativos, livros e documentos em 
geral, incinerando-os quando autorizados de acordo com legislação e normas vigentes; 
15. receber, atender e encaminhar o público aos setores de competência necessária, 
visando ao atendimento de interesse dos munícipes; 
16. executar as demais atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário de Saúde; 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  
1. comandar e coordenar a política de saúde no âmbito do Município, em observância aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; 
2. coordenar, programar e realizar serviços de assistência à saúde da população do 
município; programar e realizar serviços de apoio, diagnóstico e terapia; 
3. programar e realizar serviços de urgência e emergência; 
4. programar e realizar serviços hospitalares; 
5. programar e realizar serviços ambulatoriais básicos e especializados; 
6. definir e coordenar sistemas de redes integradas de ações e serviços de saúde; 
7. elaborar e propor normas para disciplinar as relações entre as instâncias gestoras do 
Sistema de Saúde e os serviços privados contratados; 
8. promover e manter o cadastro de beneficiários do sistema, profissionais de saúde e 
prestadores de serviços ao Sistema de Saúde; 
9. programar as necessidades de recursos materiais, equipamentos, instalações, recursos 
humanos e submeter ao parecer do Secretário de Saúde; 
10. coordenar a gestão de política de recursos humanos, ciência e tecnologia à assistência 
à saúde; 
11. participar, planejar e implementar a política de assistência à saúde, observados os 
princípios e diretrizes do Sistema de Saúde; 
12. realizar o controle, produção, transportes, guarda e utilização de substâncias 
psicoterápicas, tóxicas, contamina ntes e radioativas; 
13. prestar cooperação técnica para a composição de equipes multidisciplinares e apoio à 
saúde pública; 
14. coordenar o levantamento de dados da assistência à saúde e a estruturação para a 
geração de informações gerenciais e de interesse à saúde pública; 
15. garantir o sigilo de informações de interesse do usuário; 
16. estabelecer normas, critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade e 
avaliação da assistência à saúde; 
17. estabelecer metas, acompanhar e avaliar o desempenho de programas e projetos da 
assistência à saúde; 
18. exercer outras atividades correlatas, bem como aquelas estabelecidas pelo Secretário 
de Saúde. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
1. 	comandar, promover, programar e executar ações de vigilância sanitária, ambiental e 
saúde do trabalhador; 
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2. promover, programar e executar ações de epidemiologia e vigilância epidemiológica; 
3. promover, programar e executar ações de prevenção coletiva baseado no perfil de 
saúde do Município; 
4. promover a mudança no modelo assistencial voltado à doença, considerando os 
princípios da Lei Orgânica de Saúde; 
5. programar e executar a legislação vigente à proteção de saúde pública; 
6. propor e executar alterações de melhoria da legislação ou das normas e procedimentos 
internos que visem a adequação aos princípios do sistema de saúde; 
7. coordenar o levantamento de dados da vigilância à saúde e a estruturação para a 
geração de informações gerenciais e de interesse à saúde pública; 
8. promover a manutenção do cadastro de beneficiários, profissionais de saúde e 
prestadores de serviços de interesse à saúde pública; 
9. garantir a ética profissional e o sigilo de informação de interesse do usuário; 
10. programar e submeter à apreciação superior as necessidades de recursos materiais 
equipamentos, instalações, recursos humanos; 
11. participar da elaboração das diretrizes do Sistema de Público de Saúde; 
12. promover e prestar cooperação técnica para a composição de equipes 
multidisciplinares e a intersetorialidade para fins de saúde pública; 
13. estabelecer metas, acompanhar e avaliar o desempenho de programas e projetos da 
vigilância à saúde; coordenar, implantar projetos e programas de promoção e prevenção às 
doenças; 
14. participar da elaboração do fluxo de atendimento nos diferentes níveis de atendimento 
do usuário do sistema público de saúde; 
15. desenvolver ações capazes de diminuir, eliminar ou prevenir riscos à saúde, intervindo 
através do controle ou fiscalização sobre a produção, circulação e a utilização de bens de 
consumo, assim como, na prestação de serviços em geral, saúde do trabalhador e meio 
ambiente; 
16. estudar o processo saúde-doença em grupos humanos analisando os fatores 
determinantes das enfermidades, danos à saúde, propondo medidas de prevenção, controle ou 
a erradicação de doenças oferecendo indicadores para suporte ao planejamento, administração 
e avaliação das ações de saúde; 
17. executar outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERÊNCIA E CONTROLE ASSISTENCIAL 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  
1. comandar, planejar, coordenar, executar, controlar, monitorar e avaliar as ações 
relacionadas à assistência social oferecida a população, garantindo o acesso igualitário e 
estabelecendo padrões para uma atenção adequada às necessidades de assistência social da 
população; 
2. planejar, formular, implementar e coordenar a política estadual de assistência social, 
enquanto parte integrante da Política Estadual de assistência social, observados os princípios e 
diretrizes do Sistema Único de assistência social; 
3. coordenar, propor e formular diretrizes para o desenvolvimento de ações intersetoriais 
voltadas à assistência social, de interesse Estadual; 
4. adequar as políticas nacionais de atenção à assistência social, para a realidade 
paranaense, garantindo assim a efetividade das mesmas; 
S. 	definir e implementar diretrizes, protocolos e orientações relativas à assistência social; 
6. propor normas técnicas e administrativas relativas ao bom funcionamento de sua área 
de atuação; 
7. atualizar os cadastros de informações; propor cursos, capacitações e atualizações dos 
profissionais de assistência social que atuam no SUAS/PR em temas relacionados à melhoria 
da Atenção à assistência social; 
8. apoiar operacionalmente, tecnicamente e administrativamente a implementação das 
ações e serviços em conformidade com as diretrizes da política de assistência social do 
Estado; 
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9. controlar todos os serviços relacionados ao arquivo, protocolo dos documentos, 
processos, reprografia e meios de comunicação da Secretaria de Assistência Social; 
10. coordenar as atividades de arquivo de papéis administrativos, livros e documentos em 
geral, incinerando-os quando autorizados de acordo com legislação e normas vigentes; 
11. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS, 

	

1. 	comandar o desenvolvimento das ações da Proteção Social Básica feita através do 
CRAS com inserção do cidadão nos programas, projetos e serviços na Proteção Social Básica 
e Especial; 

	

2. 	gerenciar o atendimento socioassistencial, articular com os serviços disponíveis em 
cada localidade, potencializando a rede de proteção social básica; 

	

3. 	coordenar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

	

4. 	coordenar os serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos, 
crianças e jovens, Educação Sócio profissional, 

	

S. 	coordenar as orientações sobre o BPC - Benefício de Prestação Continuada, Cadastro 
e recadastro no CADÚNICO, Atendimento Circunstancial Emergencial, Geração de Trabalho e 
Renda, Programa Projovem Adolescente, dentre outros; 

	

6. 	exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA 
ATRIBUICÕES TÍPICAS: 
1. comandar o atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos 
físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 
sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, etc. 
2. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E FAMÍLIA 
ATRIBUICÕES TÍPICAS: 
1. comandar e garantir a implementação de políticas públicas integradas para a 
construção e a promoção da igualdade de gênero, raça e etnia; 
2. promover o desenvolvimento democrático e sustentável levando em consideração as 
diversidades regionais, com justiça social, e assegurando que as políticas de desenvolvimento 
sejam direcionadas à superação das desigualdades econômicas e culturais,- 
3. 

	

ulturais;
3. 	fomentar e implementar políticas de ação afirmativa como instrumento necessário ao 
pleno exercício de todos os direitos e liberdades fundamentais para distintos grupos de 
mulheres; 

	

4. 	promover o equilíbrio de poder entre mulheres e homens, em termos de recursos 
econômicos, direitos legais, participação política e relações interpessoais; reconhecer a 
violência de gênero, raça e etnia como violência estrutural e histórica que expressa a opressão 
das mulheres e que precisa ser tratada como questão de segurança, justiça e saúde pública; 

	

5. 	contribuir com a educação pública na construção social de valores que enfatizem a 
importância do trabalho historicamente realizado pelas mulheres e a necessidade da criação e 
viabilização de novas formas para sua efetivação; 

	

6. 	coordenar a elaboração, adotar e divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais 
sobre a população afrodescendente e indígena, como subsídios para a formulação e 
implantação articulada de políticas públicas de saúde, previdência social, trabalho, educação e 
cultura, levando em consideração a realidade e a especificidade urbana e rural; 

	

7. 	dispensar especial atenção à implantação do quesito cor nos formulários e registros 
nas diferentes áreas; 

	

8. 	exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO 
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ATRIBUIQÕS TÍPICAS:  
1. comandar, definir e propor a Política de Desenvolvimento Econômico do Município, 
suas diretrizes e instrumentos, em conjunto com a sociedade civil; 
2. estudar e sistematizar dados sobre economia urbana, rural e regional, elaborando e 
subsidiando pareceres, projetos e programas; 
3. assessorar o Prefeito nos assuntos pertinentes ao desenvolvimento econômico do 
Município; 
4. participar da elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano 
Plurianual; 
S. 	ajustar e desenvolver convênios com órgãos Federais e Estaduais, entidades 
particulares e empresas privadas objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de 
sua competência; 
6. definir e propor a política de incentivo e desenvolvimento a atividades diversificadas, 
suas diretrizes e instrumentos; 
7. coordenar ações de estímulo ao desenvolvimento produtivo dos setores comercial, 
industrial e de serviços; 
8. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  
1. Formular, coordenar e executar políticas e planos voltados para atividades turísticas do 
Município; 
2. Promover, coordenar e executar pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar 
as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações do Departamento no domínio 
turístico; 
3. Ampliação, melhoria e divulgação do Turismo do Município de Chopinzinho; 
4. Promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos visando 
elevar e enriquecer o padrão turístico da Comunidade; 
S. 	Criação, desenvolvimento e administração de espaços e equipamentos voltados para a 
preservação de valores turísticos e para o fomento de atividades turísticas; 
6. Formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a União, 
o Estado e outras entidades nacionais, internacionais para o desenvolvimento de projetos 
turísticos, na área de competência do Município; 
7. Coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do turismo do Município de Chopinzinho; 
8. Planejamento e organização do calendário turístico do Município de Chopinzinho, 
promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados 
9. Incentivar e apoiar os setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao 
turismo do Município, especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte; 
10. Captação e atração de eventos, seminários e feira de negócios para o Município, 
visando fomentar o Turismo do Município; 
11. Promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade turística do 
Município e a participação da comunidade local no fomento ao turismo; 
12. Formulação de políticas, planos e programas turísticos, em articulação com os demais 
órgãos municipais competentes em consonância com os princípios da integração social e 
promoção da cidadania; 
13. Promoção e coordenação de estudos e análises visando a atração de investimentos e 
a dinamização de atividades turísticas no Município de Chopinzinho; 
14. Promover e realizar ações educativas e campanhas de esclarecimento visando a 
conscientização da população para a importância e os benefícios do Turismo no Município; 
15. Incentivo e apoio a organização e desenvolvimento no Município de Chopinzinho de 
associações e grupos com finalidade turísticas; 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
ATRIBUIÇÕES  TÍPICAS:  

Página 14 de 18 



ff 

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANÁ 

 

1. comandar, planejar, coordenar e controlar todas as atividades voltadas à agricultura, 
orientando os trabalhos específicos do órgão; 
2. orientar, promover cursos e palestras, viabilizando ao proprietário rural agregar valores, 
possibilitando desenvolvimento da produção e comercialização dos produtos; 
3. coordenar a política agrícola no Município, elaborando programas tendentes à outorga 
de maior produtividade nos setores, propiciando com isso o desenvolvimento do Município; 
4. coordenar a elaboração, desenvolvimento e supervisionar de projetos referentes a 
processos produtivos, agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibilitar maior 
rendimento e qualidade de produção; 
S. 	Propor formas de garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da 
qualidade de vida das populações rurais; 
6. planejar, elaborar, acompanhar e avaliar, os projetos educativos e de produção, 
observando aspectos técnicos e econômicos, adaptando à região e implementando tecnologias 
alternativas; 
7. buscar alternativas de ensino-aprendizagem que visem à melhoria da pequena 
propriedade, viabilizando-a técnica e economicamente; 
8. formular e desenvolver a política de abastecimento do Município, visando contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, considerando a agricultura como 
atividade econômica necessária ao desenvolvimento Municipal; 
9. coordenar programas de incremento na produção rural; 
10. coordenar programas de aprimoramento qualitativo e quantitativo; 
11. promover e estimular ações de política agrícola e educação no campo, voltadas para o 
desenvolvimento rural sustentável; 
12. coordenar programas de desenvolvimento agrário e melhoria da infraestrutura das 
propriedades da agricultura familiar; 
13. planejar, coordenar e executar projetos de captação de recursos e verbas; 
14. organizar e fomentar feiras e eventos que desenvolvam os setores primários e 
secundário; 
15. coordenar ações conjuntas com órgãos de representatividade do setor primário; 
16. atender e manter atividades econômicas, sociais e culturais da reserva indígena; 
17. executar outras tarefas correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA E ZOOTECNIA 
ATRIBUIÇÕES  TIPICAS:  
1. comandar, planejar, coordenar e controlar todas as atividades voltadas à pecuária, 
orientando os trabalhos específicos do órgão; 
2. orientar e promover cursos e palestras, viabilizando ao proprietário rural agregar 
valores, possibilitando desenvolvimento de raças, produção e comercialização dos produtos; 
3. elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos produtivos, 
pastoris e industriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade de produção; 
4. coordenar a formulação e o desenvolvimento de políticas de abastecimento do 
Município, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes, considerando a pecuária como 
atividade econômica de desenvolvimento Municipal; 
5. coordenar a assistência técnica prestada aos pecuaristas; 
6. coordenar a cadeia produtiva na área animal que envolva a avicultura de corte, 
piscicultura, bovinocultura e suinocultura e outras atividades que envolvam as atividades 
produtivas e ordenação da cadeia alimentar; 
7. fomentar e promover a pecuária no Município através de ações que incentivem a 
produção de leite, carne, ovos e outros produtos de origem animal; 
8. desenvolver ações que incentivem a diversificação do rebanho do Município, ampliando 
a competitividade do produtor local no mercado consumidor; 
9. coordenar o serviço de assistência técnica, com planejamento simples e racional, aos 
criadores do Município, assegurando exploração zootécnica econômica; 
10. supervisionar e executar as campanhas de testes e vacinação no rebanho Municipal; 
11. supervisionar as atividades de inseminação artificial e melhoramento genético; 
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12. acompanhar a sanidade pecuária do rebanho bovino do Município; 
13. coordenar e supervisionar o funcionamento do laboratório de exames de brucelose e 
tuberculose bovina; 
14. coordenar e supervisionar a central de transferência de embriões; 
15. planejar, coordenar e executar projetos de captação de recursos e verbas; 
16. organizar e fomentar feiras e eventos que desenvolvam o setor produtivo; 
17. coordenar ações conjuntas com órgãos de representatividade do setor; 
18. executar outras tarefas correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
1. desenvolver atividades que visem à conscientização da população quanto ao uso e 
conservação do meio ambiente; 
2. coordenar as atividades desenvolvidas para a conservação do solo; 
3. coordenar estudos para a definição da Política Municipal de Proteção Ambiental; 
4. coordenar o levantamento das condições sanitárias do solo, das águas e do ar do 
território Municipal; 
S. 	coordenar a política de preservação do solo, do subsolo, da flora e da fauna no 
Município; 
6. promover a articulação de outras ações em conjunto com os órgãos de defesa 
ambiental, pertinentes à proteção do meio ambiente e que necessitem de coordenação central; 
7. formular e desenvolver a política ambiental do Município, visando contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, mediante a conservação, preservação e 
recuperação dos recursos naturais, considerando o meio ambiente como patrimônio público; 
8. avaliar e autorizar projetos, empreendimentos e atividades que causam impacto 
ambiental local nos termos da legislação pertinente; 
9. prover o gerenciamento e controle das ações voltadas ao desenvolvimento urbano de 
acordo com as diretrizes traçadas no Plano Diretor e pelo conselho pertinente; 
10. coordenar o planejamento e a execução de projetos de implantação, adequação e 
manutenção de áreas verdes, incluindo parques, praças, jardins públicos e arborização, em 
parceria com o Departamento de Serviços Urbanos; 
11. coordenar as atividades relativas à coleta e tratamento do lixo; 
12. coordenar a fiscalização para o cumprimento das Posturas Municipais quanto às 
questões ligadas ao saneamento ambiental e meio ambiente; 
13. coordenar a fiscalização dos serviços permitidos ou concedidos pelo Município, ligados 
ao saneamento ambiental, inclusive se relacionando com órgãos de regulação pertinente; 
14. fiscalizar as obras de infraestrutura de saneamento básico; 
15. desenvolver, coordenar e aperfeiçoar os serviços de coleta de lixo, limpeza pública, 
poda de árvores e ajardinamento; 
16. coordenar a regularização ambiental das propriedades; 
17. executar outras tarefas correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
1. coordenar as ações do governo municipal em atenção às comunidades indígenas; 
2. atender e manter atividades econômicas, sociais e culturais da reserva indígena; 
3. formulação e implementação da política de etnodesenvolvimento, com vistas ao 
fortalecimento das organizações tradicionais e das organizações das comunidades indígenas, 
possibilitando a apropriação de novas técnicas de saber; 
4. estabelecer parcerias com organismos governamentais, entidades não-
governamentais, organizações indígenas e empresas privadas, com vistas a viabilizar a 
execução das ações promotoras do etnodesenvolvimento; 
S. 	valorizar a diversidade cultural, respeitando os processos próprios das comunidades, 
em atenção ao reconhecimento da cidadania indígena; 
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6. promover captação de recursos financeiros junto aos órgãos e entidades das outras 
esferas de governo, órgãos internacionais e empresas privadas em benefício das comunidades 
indígenas e em respeito ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável; 
7. promover ações referentes à preservação dos valores, bens culturais e históricos 
representativos da memória indígena; 
8. promover formação, da capacitação e do aperfeiçoamento de lideranças indígenas em 
relação à legislação social, ambiental e educacional; 
9. promover pesquisa, com a produção do conhecimento para uma ciência aplicada, de 
forma institucional ou interagindo com outras instituições; 
10. promover estímulo e a defesa da valorização científica e cultural das comunidades 
indígenas; 
II. 	assessorar na formulação e na execução de políticas públicas socioeducativas, no 
âmbito das comunidades indígenas, inclusive a assistência técnica; 
12. estimular todas as formas de produção que gerem renda, a fim de fortalecer a 
identidade cultural das comunidades indígenas; 
13. executar outras tarefas correlatas. 

ASSESSOR JURÍDICO 2H E 40H  

EQRMAÇÃQj  Graduação em Direito. 
ATRIBUIÇÕES TIPICAS: 
1 	atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos 
por delegação do Procurador Geral e dos Procuradores Municipais; 
2 	assessorar, organizar e realizar as atividades da Procuradoria Geral do Município; 
3 	prestar assessoramento jurídico e técnico-administrativo ao Procurador Geral e aos 
Procuradores Municipais em matéria pertinente à sua área de atuação; 
4 	atuar como Coordenador do PROCON mediante designação do Prefeito e do 
Procurador Geral mediante portaria; 
5 

atos- 	 -« - - - - - 	. - Estadual; 
7 	prestar apoio operacional e Secretariar os Trabalhos da Comissão de Sindicância e 
Processos Administrativos Disciplinar; 
8 	realizar o recebimento, a organização e o controle dos processos, bem como registrar 
as medidas adotadas- 
9 	realizar o recebimento, a organização e o controle dos processos; 
10 	assessorar o Procurador Geral e os Procuradores Municipais no acompanhamento dos 
processos administrativos, inquéritos e investigações perante o Ministério Público Estadual, 
Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, Receita Federal, bem como 
quaisquer procedimentos administrativos externos que envolvam o Município de Chopinzinho; 

- 	- 	....: 
12 	confeccionar e submeter ao Procurador Geral e/ou Procuradores Municipais as 
respostas dos ofícios e das requisições administrativas oriundas do Ministério Público Estadual, 
Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, Receita Federal, bem como de 
outros entes públicos encaminhados ao Município de Chopinzinho; 
13 	contribuir e realizar a correta instrução de processos, especialmente pela juntada de 
todos os documentos e informações pertinentes ao assunto em exame e assinatura dos 
responsáveis; 
14 	realizar o cumprimento rigoroso dos prazos estipulados para a resposta de recursos, 
emissão de pareceres e solução de processos colocados sob os seus cuidados; 
15 	realizar e manter a legislação local atualizada; 
16 	assessorar o desenvolvimento das atividades indispensáveis à relação legislativa entre 
os Poderes Executivos e Legislativos Municipais; 
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17 	assessorar a elaboração ou revisão, quando solicitado, de minutas de projetos de leis, 
decretos, portarias e outros atos; 
18 	observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação 
local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; 
19 	proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que versem sobre 
assuntos jurídicos; 
20 	auxiliar a Procuradoria Geral do Município na redação e elaboração de documentos, 
minutas e informações de natureza jurídica, aplicando a legislação, forma e terminologia 
adequadas ao assunto em questão, para utilizá-las na defesa dos interesses do Município; 
21 	auxiliar a Procuradoria Geral do Município na elaboração de projetos de leis, decretos, 
regulamentos e registros; 
22 	organizar compilações de leis, decretos, jurisprudências firmadas, do interesse do 
Município; 
23 	examinar, analisar e interpretar leis, decretos, jurisprudências, normas legais e outros, 
estudando sua aplicação, para atender os casos de interesses da instituição; 
24 	exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a 
disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; 

COORDENADOR PROCON 

ATRIBUICÕES TÍPICAS:  
l• acompanhar e fiscalizar as relações de consumo ocorridas entre consumidores e 
fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, orientar o consumidor 
sobre seus direitos, planejar e executar a política de defesa do consumidor; 
2. exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n° 2.181/97, destinado a efetuar a 
defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores; 
3. planejar, orientar, coordenar e fiscalizar todo o serviço sob a responsabilidade da 
Coordenadoria Municipal de Defesa e Proteção do Consumidor; 
4. assessorar o Prefeito na formulação da política do Sistema Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor; 
5. planejar, elaborar, propor e executar a Política do Sistema Municipal de Defesa dos Direitos 
e interesses dos Consumidores,- 
6. 

onsumidores;
6. receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e sugestões apresentadas por 
consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
7. orientar permanentemente os consumidores sobre seus direitos e garantias; 
8. fiscalizar as denúncias efetuadas, encaminhando ao Ministério Público, as situações não 
resolvidas pelo PROCON; 
9. incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e associações comunitárias de defesa 
do consumidor e apoiar as já existentes; 
10.desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas; 
11.colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os menores 
preços dos produtos básicos; 
12.manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de 
produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente (art. 44 da Lei n° 8.078/90 e Artigos 57 
a 62 do Decreto 2.181/97), e registrando as soluções; 
13. expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações 
apresentadas pelos consumidores, Art. 55, § 40 da Lei 8.078/90; fiscalizar e aplicar as sanções 
administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90 e Decreto n° 
2.181/97); 
14.solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a 
consecução dos seus objetivos; 
15.executar outras atividades correlatas. 
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