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LEI No 3.852/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 

Altera as atribuiçoes tipicas do Diretor do 
Departamento de Viaçao, Almoxarifado e 
Frotas, Anexo VI da Lei no 3.824/2020, de 
24 de abril de 2020, que dispoe sobre o 
Quadro de Pessoal e Piano de 
Carreira dos Servidores PUblicos do 
Municipio (Lei n.° 3.506/2016). 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuicoes que Ihe 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 as Atribuiçoes Tipicas do Diretor do 

Departarnento de Viacao, Almoxarifado e Frotas, Anexo VI da Lei no  3.824/2020, de 24 de abril 

de 2020, que passa a vigorar corn a redacao que segue. 0 anexo faz parte integrante da 

presente Lei. 

Art. 2°. Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicacao, revogando somente as atribuiçoes 

tipicas do Diretor do Departamento de Viaçao, Almoxarifado e Frotas, constante no Anexo VI 

da Lei no 3.824/2020, de 24 de abril de 2020, e as disposicoes em contrário. 

Art. 30  Permanecem inalterados os demais artigos e Anexos da Lei no 3.824/2020, de 24 de 

abril de 2020. 

Publicado no Diário S icial dos Municipios 
do Sudoeste do Paranã - DIOEMS 

EDIcA0N022t?  de O6 	/2020 
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ANEXO VI 
DESCRIçAO CARGOS DE ASSESSORES E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS 

PRO( URADOR GERAL 
FORMAcA0:  Graduaçao em Direito e registro na OAB. 

ATRIBuIcOEs TIPICAS:  
I - Dirigir a Procuradoria Geral w Municlpio, coordenando seus componentes e suas 
atribuiçOes; 
2 - Exercer as funcoes estrategicas de planejamento, orientaçao, coordenacão, controle e 
revisâo no âmbito de sua atuacao, de modo a oferecer condicoes de tramitacao mais rápida de 
processos na esfera administrativa e ecisOria; 
3 - Propor, para aprovaçao do Chefe do Executivo, projetos, programas e pianos de metas da 
Procuradoria Geral do Municipio; 
4 - Estabelecer o Piano Anual de Trabaiho do órgao e as diretrizes para a Proposta 
Orcamentária do exercfcio seguinte; 
5 - Elaborar a Proposta Orçamentari 3 Anual do Orgao, observadas as diretrizes e orientacoes 
governamentais; 
6 - Ordenar as despesas da Procuradoria Geral do Municlpio, podendo delegar tal atribuiçao, 
através de ato especifico; 
7 - Deliberar sobre assuntos da 6r--a administrativa e de gestao econOrnico-financeira no 
âmbito do Orgão; 
8 - Propor aos Orgaos competentes 3 alienação de bens patrimoniais e de material inservivel 
sob administraçao da Procuradoria G ral do Municipio; 
9 - Assinar, corn vistas a conseclj?ao dos objetivos do Orgâo e respeitada a leg islacao 
aplicável, convênios, contratos e der-is ajustes corn pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou 
estrangeiras; 
10 - Aprovar a Lei Organica e o Manwal de Organizaçao da Procuradoria Geral do Municipio; 
II - Representar o Municipio em jui:o ou fora deie, cabendo-Ihe, corn exclusividade, receber 
citacoes iniciais, notificacoes, comiicacoes e intirnacoes de audiências e de sentencas, 
cornunicacoes e intimacôes de audiê.cias e de sentencas ou acOrdâos proferidos nas açâes ou 
processos em que a MunicIpio de Chopinzinho seja parte ou, de qualquer forma, interessado e 
naqueles em que a Procuradoria Geral do Municipio deva intervir; 
12 - Indicar Procurador do Municipie para, em caráter excepcional, exercer a representacao 
judicial do Municlpio ou de Orgao da Administraçao Indireta; 
13 - Prestar assistëncia ao Prefeito Municipal em qualquer assunto que envolva matéria 
juridica, quando requisitado; 
14- Recornendar ao Prefeito a argui âo de inconstitucionalidade de lei Cu de norma de efeito 
legiferante; 
15 - Autorizar a nao-propositura e a desistência de acao, a nao-interposição de recursos ou a 
desistência dos interpostos, bern ca-no a nao-execuçao de julgados em favor do Municipio, 
sempre que assim o reclame a ineresse pUblico ou quando tais medidas se mostrarem 
contraindicadas cu infrutiferas; 
16 - Reconhecer a procedência de a;ao judicial rnovida contra o MunicIpio de Chopinzinho; 
17 - Consentir o ajuste de transaç(o ou acordo e a declaraçao de compromisso, quitacao, 
renüncia ou confissão em qualquer açâo em que a Municipio de Chopinzinho figure como 
parte; 
18 - Orientar a defesa do Municipio ie Chopinzinho e, sempre que for necessãrio, dos Orgaos 
da Administracao Indireta; 
19- Determinar a propositura de açs ou medidas necessárias para resguardar as interesses 
do Municipio de Chopinzinho e das eitidades da Administraçao Indireta; 
20 - Avocar, sempre que entender necessário au que assim o exigir a interesse püblico, 
exame de qualquer ato negOcio vu processo administrativo envolvendo Os Orgaos das 
Administracoes Direta e Indireta, ass imindo a defesa do Municipio de Chopinzinho se entender 
conveniente e oportuno; 
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21 - Representar a Procuradoria Geral do MunicIpio; 
22 - Expedir atos de Iotacao e de designação dos Procuradores do Municipio e dos 
Assessores Juridicos; 
23 - Encaminhar aos Procuradores do Municipio, de acordo corn as respectivas competencias, 
os processos administrativos para estudos e pareceres e Os expedientes para as medidas de 
defesa em juizo; 
24— Aprovar, total ou parcialmente, ou rejeitar as manifestacoes juridicas e os pareceres 
emitidos pelos Procuradores do Municipio; 
25 - Decidir os processos que envoivam interesses funcionais dos Procuradores do Municipio; 
26 - Indicar ao Prefeito Municipal a nomeacao para Os cargos de provimento em comissão na 
Procuradoria Geral do Municipio; 
27 - indicar ao Prefeito Municipal a nomeacâo para o cargo de provimento em comissào de 
Coordenador do PROCON dentre os Assessores Juridicos que compöem a Procuradoria Geral 
do Municipio; 
28 - Designar os ocupantes das funcOes de confianca na Procuradoria Geral do Municipio; e 
29 - Autorizar as despesas e ordenar Os empenhos na gestào da Procuradoria Geral do 
MunicIpio; 
30 - Executar outras tarefas correlatas. 

ASSESSOR DE PROGRAMAS E METAS 
ATRIBUICES TIPICAS:  
1. coordenar estudos e acôes técnicas visando a modernização, ao aperfeicoamento 
institucional e a implementacao de projetos corn o objetivo de otimizar a utiiizacao de recursos 
humanos, fisicos e materials do MunicIpio de Chopinzinho; 
2. coordenar e controlar a execução de projetos, elaboracao de metas e controie de 
resultados de açOes vinculadas aos programas de governo; 
3. promover a integracão e a articulacao de iniciativas e acöes inovadoras corn os dernais 
Orgâos e unidades administrativas do Municipio de Chopinzinho; 
4. desenvoiver acöes ligadas a organizacão interna, ao gerenciamento e ao 
funcionamento dos orgaos e unidades do Municipio de Chopinzinho; 
5. promover a realizacao de diagnOsticos sobre a desempenho institucional em reiacao 
aos resultados obtidos na execução de pianos, programas, projetos e atividades pianejadas; 
6. coordenar a eiaboraçao de manuals, regulamentos, regimentos internos, normas e 
outros instrumentos de oricntacão e controle que auxiliem no discipiinamento das açoes e 
procedimentos especificos do Municipio de Chopinzinho; 
7. promover a reaiizaçao de estudos técnicos e de anälises especializadas e a elaboracao 
de projetos especiais de interesse do Municipio de Chopinzinho; 
8. elaborar a Piano de Metas e o RelatOrio Anual do Municipio de Chopinzinho; 
9. acompanhar a eiaboracao da proposta orcarnentaria anual do Municipio de 
Chopinzinho; 
10. promover a elaboracao e a manutençao de sistemas de indicadores e indices de 
avaiiação de desempenho administrativo, operacionai e tecnico; 
11. coordenar a coieta, a anáiise e a tratamento de informaçOes soclais, politicas e 
econOmicas para dar suporte as atividades, programas e metas do Municipio de Chopinzinho; 
12. exercer outras atividades compativeis corn a funcao, de conforrnidade corn a 
disposicao legal ou reguiarnentar, ou para as quais sejam expressamente designados; 
13. executar outras tarefas correiatas. 

ASSESSOR DE cAPTAcA0 DE RECURSOS 
ATRIBuIçOEs TPlCAS:  
1. 	coordenar a elaboraçao de projetos para captaçao de recursos existentes no ämbito 
pübiico estadual e federal, assim coma na iniciativa privada voltados a indUstria, Cornércio e 
Servicos; 

Página 3 de 19 



Municipio de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 76,995.4'4/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 324; -8600 Rua Migel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANA 

  

  

   

2. coordenar a elaboraçao de propostas de convênios a nivel municipal, estadual e 
federal; 
3. encaminhar e acompanhar projetos e processos junto ao SICONV; 
4. coordenar e dar andamento n )S värios Contratos de Repasses ou Convênios ativos; 
5. coordenar o encaminhamento dos trabalhos decorrentes destes convénios junto aos 
profissionais de desenvolvimento inte nos e externos (projeto e obra); 
6. coordenar a elaboraçao de p ojetos dentro das normativas estabelecidas pela Lei das 
LicitacOes (Lei n° 8666/93 e alteraçEs) e do TCE-Pr, constituido de Projetos arquitetonicos 
completos, memorials descritivos, orcarnentos detaihados, cronograma fisico financeiro, BDI e 
encargos sociais, e dernais pecas perinentes a execucao qualificada de uma obra pUblica; 
7. auxiliar Os Orgâos/entidades do Poder Executivo Municipal no cumprirnento das metas 
e na obtencao dos produtos previstos nos pianos de trabaiho; 
8. oferecer subsidios ao proceso de tomada de decisão do Executivo Municipal; 
9. acompanhar o processo de ( elebracao de Convênios para monitorar a utilização das 
Declaraçoes de Contrapartida; 
10. sanar eventuals düvidas e posiveis problemas na execucao dos convenios; 
11. acompanhar o aporte de recu sos para contrapartida; 
14. 	apoiar na elaboracao da prop )sta orgament6ria relativa a Convenios; 
is. 	exercer outras atividades compativeis corn a funcao, de conformidade corn a 
disposicao legal ou regulamentar, ou ara as quais sejam expressamente designados; 
16. 	executar outras tarefas correltas. 

AE SESSOR EXECUTIVO 
ATRlBUlCOESTiPlCA:  
1. assistir ao Chefe do Poder Executivo na coordenacao das atividades do Gabinete do 
Prefeito; 
2. organizar a agenda de au Jiências do Chefe do Poder Executivo Municipal, de 
conformidade corn os compromissos a marcados pelo Chefe de Gabinete; 
3. executar o cadastramento e z atualizaçao de autoridades e entidades diversas; 
4. recepcionar e orientar Os municipes em suas solicitacöes e reivindicaçoes junto aos 
diversos orgaos do Poder Executivo; 
S. 	coordenar a manutencao, urn Deza e conservacâo do Gabinete do Prefeito; 
6. auxiliar o Prefeito em suas fu içoes administrativas, politicas e sociais; 
7. diligenciar quanto ao preparo e ao encaminhamento das reunlOes, audiências e agenda 
do Chefe do Executivo; 
17. 	pianejar, controlar e execitar todos Os atos necessärios para programacão, 
agendamento e execucao dos eventc s e solenidades corn a participacão do Prefeito; 
18. 	exercer outras atividades ompativeis corn a funçao, de conformidade corn a 
disposiçao legal ou regulamentar, ou para as quais se'am expressamente designados; 
19. 	executar outras tarefas corretas. 

ASSESS DR DE COMUNICAcAO INTEGRADA 
ATRJBuIcOEs TIPlCAS  
1. criar urn piano de comunicaç ão (estabelecer a importancia deste instrumento tanto no 
relacionamento corn a imprensa com) Os demais pübiicos internos e externos); 
2. colaborar para a compreens o da sociedade do papel da Adrninistracão Municipal; 
3. criar canais de comunicaco internos e externos que divulguem os valores da 
Administração Municipal e suas atividades; 
4. detectar na Administraçao Municipal o que é de interesse pblico e o que pode ser 
aproveitado como material jornalistico; 
5. desenvolver uma relação de onfianca corn os velculos de comunicacão; 
6. avaliar frequentemente a a uacao da equipe de comunicacão, visando alcance de 
resultados positivos; 
7. criar instrumentos que perrnitam mensurar os resultados das acoes desenvolvidas, 
tanto junto a imprensa corno aos denais publicos; 

Pâgina 4 de 19 



Municipio de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANA 

CN Pi 76.995,414/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

35.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANA 

 

B. 	preparar as fontes de imprensa das organizacoes para que atendam as demandas da 
equipe de comunicacao de forma eficiente e agil; 
9. 	realizar assessoria ao Diretor do Departamento de Imprensa nas tarefas propostas e 
nas atividades correlatas; 
10. 	executar as demais atividades correlatas que Ihe forem determinadas. 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE coMuNlcAcAo 
ATRIBUICOES TPICAS:  
1. comandar, dar apoio e orientaçao a assessoria e divisöes vinculadas; 
2. assessorar o Prefeito nos assuntos relativos a politica de comunicacão e divulgaçao da 
Administracão Direita e Indireta e de lmplantaçao de programas informativos; 
3. levar a informacao ao cidadäo, de forma completa, transparente e democrätica, 
colaborando para construir urn governo inovador e solidario; 
4. elaborar o planejamento operacional e execucao da politica de comunicação da 
Administracào Direta e Indireta; 
S. 	Desenvolver a politica de comunicação social da Administraçao Direta e Indireta, 
definindo as diretrizes bãsicas para a alinharnento da sua imagem perante a opiniao publica; 
6. articular corn todas as secretarias e Orgãos rnunicipais, captando inforrnaçoes de 
interesse da populacâo e divulgando-as; 
7. articular as relacOes da Administração Municipal e Os 619O5 de imprensa; 
8. planejar a divulgaçâo das acoes da Administraçao Municipal,-
9. 

unicipal;
9. 	realizar a assistència direta ao Prefeito Municipal na sua representacao junto aos 
Orgaos de cornunicacäo; 
10. planejar e organizar pequenos, médios ou grandes eventos como recepçOes, palestras, 
cursos, apresentaçOes, congressos, feiras, workshops e seminários; 
11. 	organizar entrevistas coletivas e individuais; 
12. 	acornpanhar e analisar nos noticiãrios locais, nacionais e internacionais materias de 
interesse da Administraçao Municipal; 
13. 	integrar a noticia em redes sociais, sites institucionais, blogs, revistas, jornais, diário 
oficial, etc; 
14. 	exercer a controle orçamentãrio no âmbito do Departamento; 
is. 	executar atividades administrativas no ämbito do Departamento,- 
16. 

epartamento;
16. 	efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito do 
Departamento; 
17. zelar pelo patrimOnio alocado na unidade, comunicando o Orgao responsével sobre 
eventuais alteraçOes; 
18. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVCHOPIM 
ATRIBUICOES TiPICAS  
1. assumir a administraçao geral do PREVCHOPIM; 
2. assinar atos de aposentadoria, pensào e demais beneficios previdenciarios previstos 
em lei especifica, concedidos pela Diretoria de Previdéncia; 
3. cumprir e fazer cumprir a legislaçao do RPPS e normais gerais de previdência; 
4. designar, nos casos de auséncia ou impedimento temporarios do diretor de previdência 
e do diretor de administraçao e finanças, as servidores que devam substitul-los; 
5. representar a PREVCHOPIM, em juizo ou fora dele; 
6. elaborar a orçarnento anual e plurianual do PREVCHOPIM; 
7. constituir comissôes; 
8. celebrar e rescindir acordos, convénios e contratos e todas as suas modalidades, 
inclusive a prestaçao de set vigos por terceiros; 
9. autorizar, conjuntarnente corn o Diretor Administrativo e Financeiro, a abertura de 
contas correntes, movimentaçOes financeiras, aplicaçOes e investimentos efetuados corn os 
recursos do PREVCHOPIM; 
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10. 	elaborar e propor alteracOes 
aprovacao pelo Conselho Deliberativo 

	

11. 	Ordenar despesas; 

	

12. 	conceder beneficios aos segu 

	

13. 	praticar Os atos de gestao orc 

	

14. 	submeter as contas anuai 
Deliberativo, acornpanhadas do parec 

	

15. 	encaminhar ao Ministério da 
Chopinzinho - PR: 
a) apOs o encerramento de ca 
despesas do Regime PrOprio desse p 
b) no prazo da alinea anterior, i 
do demonstrativo financeiro do Regi 
Ministério da Previdéncia Social.; e 
C) 	o Demonstrativo de Resulta 
prazo estipulado pelo Ministério da Pr 

	

16. 	submeter ao Conselho Delib 
das reservas garantidoras de benefici 

	

17. 	decidir, conjuntarnente corn a 
garantidoras de beneficios do RPPS 
Conselho Deliberativo; 

	

18. 	submeter ao Conselho Del 
balancos, balancetes mensais, relatO 
valores e das reservas técnicas, bern 
de que necessita rem no exercicio da 

	

19. 	praticar atos de gestao do PR 

	

20. 	exercer outras atividades corr 

regimento interno do PREVCHOPIM, submetendo-as a 

ados e seus dependentes; 
rnentária e de planejarnento financeiro; 

do PREVCHOPIM para deliberacao do Conselho 
r da auditoria independente, quando for o caso; 
revidênCia Social e ao Poder Legislativo do Municlpio de 

a bimestre do ano civel, demonstrativo das receitas e 
riodo; 
formaçOes sobre a aplicação de recursos por intermédio 
e PrOprio, de aCordo corn as normas estabelecidas pelo 

o da Avaliaçao Atuarial Anual do exercicio anterior no 
vidOncia Social. 
rativo proposta de politica e diretrizes de investimentos 
s do RPPS; 
diretoria executiva, sobre os investimentos das reservas 
observada a politica e as diretrizes estabelecidas pelo 

erativo e, eventualmente, a auditoria independente, 
os semestrais da posiçao de investimentos em titulos e 
como quaisquer outras informaçoes e dernais elementos 
respectivas funcoes; 
VCHOPIM; e 
latas. 

DIRETOR 
ATRIBUI.cOEs TIPICAS:  
1. exercer a direcão das ativi 
acompanhar, supervisionar e execu 
atendimento dos segurados e benefic 
2. proceder a análise dos pr 
beneficios previdenciãrios, realizan 
controle de pagamento de tais benefi 
3. acompanhar a arrecadac 
desenvolvimento e aplicaçao da tecn 
4. realizar estudos e pesquisa 
anàlises atualizadas das mudancas e 
acOes do rnesmo no tocante a questâ 
5. analisar as CertidOes de 
atestando a veracidade das inforrnac 
6. analisar questOes relacionad 
Os dirigentes do Orgão em tal area, q 
7. assegurar o cumprimento da 
8. coordenar os setores que Co 
9. assegurar o pagamento 
previdenciária vigente; 
10. substituir o Diretor Admiriistr 
11. exercer outras atividades cor 

DIRETOR DO DE 
ATRIBUIcOES TIPICAS:  
19. 	cornandar, dar apoio e orient 

E PREVIDENCIA DO PREVCHOPIM 

ades relativas a previdência e, promover, coordenar, 
r Os servicos referentes a inscricao, cadastramento e 
rios; 
cessos de concessâo, alteraçoes e atualizaçOes de 

a revisão dos cálculos apresentados bern como 0 
ios; 
o de recursos destinados a previdencia e ao 
logia na area previdenciãria; 
visando subsidiar o PREVCHOPIM corn informaçOes e 
eventos ocorridos ou que venharn a ocorrer, pautando as 
previdenciária; 

empo de Contribuicâo ernitidas pelo PREVCHOPIM, 
es ali contidas. 
s corn os direitos previdenciários assim como assessorar 
ando solicitado; 
egislaçao Previdenciãria Municipal; 
poem a estrutura organizacional da previdência; 
s beneficios previdenciarios conforme a legislaçao 

ivo-Financeiro nas ausências e impedirnentos legais; e 
latas. 

ARTAMENTO DE ADMINISTRAcAO 

ção as divisôes vinculadas; 
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20. levar ao conhecimento do Secretário de Administracao as notIcias e problernas de 
releväncia do municipio, resolvendo aqueles de sua competência, sempre em conformidade 
corn a politica de governo; 
21. controlar os serviços, atos administrativos, protocolo, arquivo, setor de planejamento, 
projetos e habitaçâo; 
22. supervisionar a controle de utilizacão da estrutura fIsica, equipamentos e mobiliario; 
23. gerenciar a comunicacao em situacöes de crise; 
24. fiscalizar o cumprimento das posturas municipais; 
25. planejar, desenvolver e implementar a comunicacäo interna e externa; 
26. criar e editar publicacOes internas para colaboradores (jornais; informativos; murals; 
manuals) e externas para rnunicipes; 
27. acompanhar as atividades voltadas para a modernizacao dos servicos administrativos 
do Municiplo; 
28. identificar e definir pUblico-alvo para a comunicaçao interna e externa; 
29. rnensurar resultados da politica de cornunicaçao desenvolvida; 
30. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAcA0 
ATRIBUICOES TjPICAS:  
1. comandar os Programas Habitacionais de interesse social em parceria com as Orgãos 
Federais, Regionais e Estaduais, isoladarnente ou em consOrcios Municipais e pelas 
organizacOes da sociedade civil; 
2. estabelecer de acordo corn a Programa Municipal de Habitaçao, o acesso da 
populaçao de baixa renda, bern coma a melhoria da moradia e das condiçoes de habitabilidade 
coma elernento essencial no atendimento do principio da funcào social da cidade; 
3. articular a regularização e a titulacäo das areas ocupadas pela populaçâo de baixa 
renda, passiveis de irnplantaçao de programas habitacionais; 
4. estimular a pesquisa de forrnas alternativas de construcao possibilitando a reducao dos 
custos; 
5. produzir e manter atualizado a banco de dados habitacional do MunicIpio; 
6. estimular e implantar o sistema de autogestao nos conjuntos e nücleos habitacionais; 
7. definir diretrizes e linhas de acão para atender as necessidades habitacionais da 
populacao; 
8. executar, fiscalizar e desenvolver a Programa Municipal de Habitacao de Interesse 
Social, bern coma o Programa Minha Casa, Minha Vida; cooperar na manutençao de cadastro 
de interessados em habitaçôes populares nos prograrnas habitacionais Municipais, Estaduais e 
Federals; 
9. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO FINANCE IRA 
ATRIBUIcOES TIPICAS:  
1. cornandar, planejar e executar a orçamento do Municipio; 
2. gerenciar a gestao fiscal e controle dos gastos e despesas do Municipio; 
3. preparar as expedientes para serem assinados pelo Secretário e pelo Prefeito; 
4. prestar informaçoes periodicas sabre andamentos de atividades de sua competência, e 
quando convocado pelo Prefeito, organizar a pessoal e realizar reuniôes periOdicas corn 
servidores; supervisionar atividades e a fornecimento de informacoes; 
5. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE vIAcAo, ALMOXARIFADO E FROTAS 
ATRIBUIçOES TPICAS:  
1. participar de estudo e projetos relacionados a infraestrutura viäria propondo melhorias; 
2. controlar, arganizar e fiscalizar a registro de frequencia dos servidores; 
3. controlar e gerenciar as Equipamentos de Proteçao Individual - EPI em estoque e, 
realizar a entrega juntamente corn a (a) Técnico (a) de Seguranca do Trabaiho; 
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Muni'd 

4. 	coordenar a cotacao de orca 
de produtos, equipamentos e contr 
atividades da Secretaria Municipal de 
S. 	acompanhar e controlar as 
produtos, equipamentos e contrataça 
e Serviços Urbanos; 
6. comandar as acOes de desen 
7. elaboracao e execucao do Pla 
8. participar de estudo e projetos 
9. coordenar a construçao, resta 
10. coordenar a manutencão, con 
Municipio, corn êrifase a mobilidade e 
11. orientar, manter, conservar 
Municipalidade; 
12. supervisionar o controle de 
para manutencão do parque de maqu 
13. organizar, zelar, distribuir, co 
maquinas, equipamentos e acessOrio 
14. administrar e coordenar o con 
15. registrar e manter atualizad 
distribuidos e em estoque; 
16. controlar e organizar o acondi 
17. controlar o estoque existente 
ilurninaçao pUblica e materiais de ex 
da Secretaria Municipal de Viaçao e 
18. coordenar e elaborar indicad 
fim de proporcionar otimizacao do se 
19. exercer outras atividades corr 

entos e formalizar processos licitatOrios para aquisicâo 
acao de servicos voltados para desenvolvimento das 
iaçao e Servicos Urbanos; 
tas de registro de preços referente a aquisiçâo de 

de servicos destinados a Secretaria Municipal de Viaçao 

Ivirnento viãrio; 
'o Rodoviário Municipal; 
relacionados a infraestrutura viária propondo melhorias; 
raçao e conservação das estradas publicas Municipais; 
ervacao, rnelhoramento e segurança na malha viária do 
cessibilidade; 
e guardar todos Os equipamentos rodoviários da 

tilizacào da estrutura fisica, equipamentos e mobiliãrio 
as; 
servar e coordenar a manuterição da frota de veiculos, 
do Municipio; 
role e estoque de materials; 

o controle fisico-financeiro dos materiais adquiridos, 

ionamento e docurnentaçao do estoque; 
o almoxarifado de lubrificantes, filtros, pneus, material de 
edientes voltados para desenvolvimento das atividades 
rviços Urbanos: 

res de suas atividades, como relatOrios de eficiência, a 
iço, controle do histOrico dos itens, etc.; 
latas. 

TAMENTO DE SERVIOS URBANOS 

s prestados pelas divisOes vinculadas; 
tando os deslocamentos e assegurando o acesso das 
aos serviços de lazer, de maneira confortàvel, segura, 

rviços realizados evitando possiveis danos a populacao; 
utencao dos serviços de iluminacao püblica, incluindo 

balho aos servidores dos Orgãos sob sua subordinacao, 
adas para evitar doencas profissionais e acidentes do 

oviarios; administrar o Cemitério Municipal conforme 

latas. 

O DE GETAO PA ESTRUTURA DE EDucAcAo 

ar, executar, controlar, monitorar e avaliar as acoes 
ipio, garantindo o acesso igualitario e estabelecendo 
as necessidades de educacao da populacao; 
r e coordenar a politica estadual de educacao, enquanto 
de educacao, observados os principios e diretrizes do 

diretrizes para o desenvolvimento de acöes intersetoriais 
eresse Estadual; 

DIRETOR DO DEP 
ATRjBUICOES TIPICAS:  
1. comandar e articular Os serv 
2. rnelhorar a vida urbana, fad 
pessoas as suas casas, ao trabalho 
eficiente e acessivel; 
3. acompanhar e monitorar os s 
4. executar o controle e a ma 
projetos de ampliacão; 
5. garantir boas condicOes de tr 
propondo medidas que julgar adeq 
trabalho; 
6. administrar os terminals ro 
disposto na Lei 2.538/2009. 
7. exercer outras atividades cor 

DIRETOR DO DEPARTAMEN 
ATRIBUICOES TiP1CAS 
1. comandar, planejar, coorde 
relacionadas a educacao no Muni 
padrOes para uma atençao adequada 
2. planejar, formular, implement 
parte integrante da Politica Estadua 
Sistema Educacional; 
3. coordenar, propor e formular 
voltadas atencão a educacao, de in 
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4. 	adequar as poilticas nacionais de atencão a educaçao para a realidade paranaense, 
garantindo assim a etetividade das mesmas; 
S. 	propor normas técnicas e administrativas relativas ao born funcionamento do sistema 
educacional; 
6. atualizar Os cadastros de informaçOes no Sistema vigente; 
7. propor cursos, capacitacOes e atualizaçöes dos profissionais de educacâo que estào 
vinculados a Secretaria de Educacao em temas relacionados a meihoria da educacao, em 
articulacão corn as demais instituicoes afins; 
8. apolar operacionairnente, tecnicamente e administrativamente a impiernentaçao das 
açOes e serviços em conformidade corn as diretrizes da politica de educacao do Estado; 
9. controlar todos os servicos relacionados ao arquivo, protocolo dos documentos, 
processos, reprografia e me'os de comunicacão da Secretaria de educacao; 
10. coordenar as atividades de arquivo de papeis administrativos, livros e documentos em 
geral, incinerando-os quando autorizados de acordo corn iegisiaçao e normas vigentes; 
11. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAcAO PEDAGOGICA 
ATRIBuIcOEs TIPICAS:  
1. comandar e manter a integracao das atividades pedagagicas corn as demais 
coordenacOes, secOes, setores e Secretarias, buscando equilibrio nas atividades; 
2. elaborar proposta pedagOgica de acordo corn a poiltica educacional do Municipio; 
3. planejar, acompanhar e avaliar atividades para impiemeritaçao da formaçao 
profissional dos educadores; 
4. colaborar corn o corpo docente na organ izaçao de programa de ensino, metodologias e 
rendimento escolar; 
5. supervisionar o acompanhamento da vida funcional dos professores, em articulação 
corn o setor responsável pelo controle de pessoal; 
6. acompanhar e avaliar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitativos; 
7. coordenar as atividades inerentes a funçao, quando houver intercàmbio e/ou 
deslocamento de representacOes da Escola, em articulacao corn outros Orgäos, setores ou 
coordenaçoes que tenharn acâo similar; 
8. promover a arnpliacao e humanizaçao do espaço da sala de aula; 
9. coordenar as atividdes voltadas ao desenvolvirriento do processo educacional a cargo 
do Municipio; 
10. promover a integracao das politicas e pianos educacionais do Municipio corn os da 
Uniào e do Estado; 
11. pianejar e coordenar as atividades que promovam o pleno desenvolvirnento do 
educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificaçao para o trabaiho; 
12. propor e baixar normas complernentares para o sistema de ensino Municipal; 
13. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecirnentos do seu sistema de ensino; 
14. disponibilizar a Educaçao Infantil e Pre-Escolas; 
15. ajustar e desenvolver convênios corn Orgãos Federals e Estaduais e entidades 
particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência; 
16. avaliar as atividades referentes ao ensino, produçao, pesquisa e de assistência ao 
educando, assim como zelar pela articulacao entre educacao profissional e as diferentes 
formas e estrategias de educacao e de integraçao escolar; 
17. administrar o estabelecimento de ensino, pianejando, organizando e coordenando a 
execucao dos programas de ensino e os servicos administrativos para possibilitar o 
desempenho regular das atividades docentes e discentes; 
18. auxiliar os demais setores no que for de sua competencia; 
19. acompanhar e avaliar atividades artisticas, esportivas e culturais extraciasse; 
20. divuigar, em conjunto corn as instituiçoes de ensino, as diversas atividades 
programadas junto a comunidade; 
21. inspecionar alurios 'rn todas as dependêricias e adjacéncias de estabelecimentos de 
ensino, zelando pela sua disciplina e segurança; 
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22. promover a ampliaçao e hums nizacão do espaco da sala de aula; promover a reducão 
dos Indices de evasão escolar, de reptência e de distorcao idade/serie; 
23. planejar e coordenar atividades de preservaçao do patrimOnio histOrico, cultural e 
artistico, e de desenvolvimento cient(fi o e tecnolOgico no âmbito do Municiplo. 
24. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO )EPARTAMENTO DE CULTURA 
ATRIBUICOES TIPICAS:  
1. comandar e executar atividaoes artisticas e culturais, despertando na cornunidade 0 
gosto pela arte e cultura em geral; 
2. propor e orientar atividades ccrnemorativas, clvicas e religiosas; 
3. coordenar solenidades civicas em que a escola se faca presente; 
4. incentivar ao folciore e todas as formas de cultura popular; 
5. planejar e coordenar even os e festas populares ou clãssicas, culturalmente 
sign ificativas; 
6. contribuir, de forma ativa e cridora, para que cada municipe encontre Os espacos e as 
condicoes adequadas que nele estim lem o gosto pela participacao e interacão cultural e Ihe 
proporcionern o acesso as formas de intervençao que melhor correspondam as suas 
necessidades e apetências; 
7. realizar eventos e festas popu ares ou clássicas, culturalmente significativas; 
8. defender e conservar o patri -nOnio arquitetOnico, histOrico e cultural do Municipio e 
integra-lo coerentemente no processo de desenvolvimento cultural; 
9. auxiliar no desenvolvimento t.ristico do Municipio, tanto pela promoçao do patrimOnio 
histOrico e cultural, quanto pela oferta 1e atividades e produtos culturais de qualidade; 
10. promover uma gestao moder-ia e eficiente da iniciativa cultural caracterizada por uma 
elevada participaçao social; 
11. executar trabaihos relativos as atividades biblioteconOmicas, desenvolvendo urn 
sistema de catalogacão, classificacac referência e conservaçao do acervo bibliografico, para 
armazenar e recuperar as informar,6e-3 de caráter gerl ou especlfico e colocã-las a disposicao 
dos usuários, ou seja, em bibliotecas ou em centro de documentacao ou informacao; 
12. acompanhar e comandar as a ividades da Biblioteca Municipal; 
13. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO IEPARTAMENTO DE ESPORTES 
ATRIBUICOES TIPICAS:  
1. comandar e realizar as diretrzes esportivas e de lazer, propiciando meihor qualidade 
de vida a populacao do Municipio; 
2. incentivar, apoiar e fomentar  as manifestacôes esportivas e de lazer, dando-Ihes 
dimensão educativa; 
3. desenvolver a pratica de ginstica e outros exercicios fisicos, de jogos em geral, de 
atletas ou equipes, conforme exigencs tecnicas; 
4. incentivar a pratica do espc rte, lazer e recreacao, integrados a outras formas de 
atendimento pessoal e social, de criaiças e adolescentes em estado de carência, em parceria 
corn outros Orgaos, entidades, instituitOes publicas e privadas; 
5. estimular a participacao da população em eventos desportivos e de lazer, promovendo 
cornpeticoes, cursos e serninários; promover a integraçao corn os dernais Orgaos da 
Administracao Municipal na utilizacão e otimizacao dos equipamentos püblicos para as praticas 
desportivas e de lazer; 
6. ajustar e desenvolver con"enios corn orgaos Federais, Estaduais e entidades 
particulares objetivando o desenvolviriento das atividades no ârnbito de sua competência; 
7. manter os equipamentos e rcursos esportivos e de lazer dos bairros, prornovendo e 
incentivando o desenvolvimento de eentos e de atividades esportivas e de lazer; 
8. promover campanhas especricas para o pUblico da terceira idade, conscientizando-o 
sobre os beneflcios das praticas espc rtivas; 
9. desenvolver programas para descoberta de talentos esportivos; 
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10. coordenar parcerias corn a iniciativa privada visando o fortalecimento das modalidades 
esportivas para disputas de jogos/campeonatos em nivel Regional e Estadual; 
11. desenvolver e estimular espacos de inclusào social; 
12. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DE SAUDE 
ATRIBUICOES TIPICAS:  
1. comandar, planejai, coordenar, executar, controlar, monitorar e avaliar as acöes 
relacionadas a atencao a saUde da populacao, garantindo o acesso igualitario e estabelecendo 
padrOes para uma atençào adequada as necessidades de saüde da populacao; 
2. planejar, formular, implementar e coordenar a politica Estadual de atencao a saude, 
enquanto parte integrante da Politica Estadual de SaUde, observados Os principios e diretrizes 
do Sistema Ciriico de Saüde; 
3. coordenar, propor e formular diretrizes para o desenvolvimento de acOes intersetoriais 
voltadas a atenção a saUde, de interesse estadual; 
4. adequar as politicas nacionais de atencao a saüde, para a realidade paranaense, 
garantindo assim a efetividade das mesmas; 
S. 	coordenar a elaboração de relatOrios e a análise de dados técnicos e gerenciais 
relacionados as acoes de promocao, prevencäo, cuidado, reabilitaçao e urgência/emergência, 
conformadas nas Redes de Atencao a SaUde, para subsidiar a definiçao de politicas de 
intervencào da area; 
6. definir e implementar diretrizes, protocolos e orientacôes relativas a Atencao a Saude; 
7. acompanhar, monitorar e apoiar aos Municipios na organizacao das acoes de saUde, 
garantindo a equidade na oferta de servicos de atencâo a saüde, em conjunto corn as equipes 
das Regionais de SaUde; 
8. promover a cooperaçào técnica corn os municipios, corn orientação para a organizaçào 
dos servicos de atençao a saUde que considere a incorporaçao de novos cenários 
epidenhiolOgicos, em conjurito corn as equipes das Regionais de SaUde; 
9. propor normas técnicas e administrativas relativas ao born funcionamento de sua area 
de atuacao; 
10. atualizar os cadastros de informaçoes referentes as areas de atuacao da 
Superintendencia, para subsidiar a definicao de politicas para o Estado do Paraná; 
11. propor cursos, capacitaçOes e atualizaçOes dos profissionais de saUde que atuam no 
SUS/PR em temas relacionados a meihoria da Atencao a SaUde, em articulacão corn a Escola 
de Sat)de PUblica do Paraná - ESPP e demais instituicOes afins; 
12. apoiar operacionalmente, tecnicarnente e administrativamente a implementaçâo das 
acöes e servicos em conformidade corn as diretrizes da politica de saüde do Estado; 
13. controlar todos os servicos relacionados ao arquivo, protocolo dos docurnentos, 
processos, reprografia e rne'os de comunicacao da Secretaria de SaUde; 
14. coordenar as atividades de arquivo de papéis administrativos, livros e documentos em 
geral, incinerando-os quando autorizados de acordo corn legislaçao e normas vigentes; 
15. receber, atender e encaminhar o püblico aos setores de competéncia necessãria, 
visando ao atendimento de interesse dos rnunicipes; 
16. executar as dernais atividades que Ihe forem determinadas pelo Secretàrio de Saude; 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE 
ATRIBUIcOES TIPICAS:  
1. comandar e coordenar a polItica de saUde no âmbito do Municiplo, em observãncia aos 
principios e diretrizes do Sistema Cinico de Sade; 
2. coordenar, programar e realizar serviços de assisténcia a saüde da populacâo do 
municipio; programar e realizar serviços de apolo, diagnOstico e terapia; 
3. programar e realizar serviços de urgencia e emergéncia; 
4. programar e realizar servicos hospitalares; 
5. programar e realizar servicos ambulatoriais bãsicos e especializados; 
6. definir e coordenar sisternas de redes integradas de acOes e serviços de saude; 
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7. elaborar e propor normas pare disciptinar as relacOes entre as instãncias gestoras do 
Sistema de Saüde e Os servicos privacs contratados; 
8. promover e manter o cadastro de beneficiärios do sistema, profissionais de saUde e 
prestadores de servicos ao Sistema dE Saude; 
9. programar as necessidades dE recursos rnateriais, equiparnentos, instalaçOes, recursos 
hurnanos e submeter ao parecer do SE cretário de SaUde; 
10. coordenar a gestao de politica de recursos humanos, ciência e tecnologia a assisténcia 
A saUde; 
11. participar, planejar e implemEntar a politica de assistência a saüde, observados Os 
principios e diretrizes do Sistema de S Ode; 
12. realizar o controle, produç, transportes, guarda e utilizacao de substâncias 
psicoterápicas, tOxicas, contaminantes e radioativas; 
13. prestar cooperacào técnica pa a composirP-D de equipes multidisciplinares e apoio a 
saUde pUblica; 
14. coordenar o levantamento de dados da assistência a saUde e a estruturaçao para a 
geraçao de informaçöes gerencials e che interesse a saUde pLlblica; 
15. garantir o sigilo de informaçôes de interesse do usuário; 
16. estabelecer normas, critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade e 
avaliacao da assisténcia a saUde; 
17. estabelecer metas, acompanr e avaliar o desempenho de programas e projetos da 
assisténcia a saUde; 
18. exercer outras atividades corrtlatas, bern como aquelas estabelecidas pelo Secretãrio 
de Saüde. 

DIRETOR DO DEPAR'TAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE 
ATRIBUIçOES TiPICAS  
1. comandar, promover, prograrrar e executar acOes de vigilancia sanitária, ambiental e 
saUde do trabaihador; 
2. promover, programar e execut ir acoes de epidemiologia e vigiläncia epiderniolOgica; 
3. promover, programar e exect tar açöes de prevençao coletiva baseado no perfil de 
saüde do MunicIpio; 
4. promover a mudanca no modelo assistencial voltado a doenca, considerando os 
principios da Lei Organica de Saüde; 
S. 	programar e executar a Iegisla;ao vigente a prtecão de saUde pübIica; 
6. propor e executar alteracOes cke meihoria da iegislacao ou das normas e procedimentos 
internos que visern a adequacao aos p rincipios do sistema de saüde; 
7. coordenar o levantamento dE dados da vigilãncia it saUde e a estruturacao para a 
geraçao de informaçoes gerenciais e c  interesse a saüde pUblica; 
8. promover a manutençao do cadastro de beneficiários, profissionais de saUde e 
prestadores de servicos de interesse ct saUde pUbiica; 
9. garantir a ética profissional e c sigiio de informacao de interesse do usuario; 
10. programar e submeter a aprE ciacao superior as necessidades de recursos materials 
equiparnentos, instalaçoes, recursos FJmanos; 
11. participar da elaboraçao das d retrizes do Sistema de PUblico de SaUde; 
12. promover e prestar cooeracao técnica para a composicão de equipes 
multidisciplinares e a intersetorialidadE para fins de saUde pUblica; 
13. estabelecer metas, acompanIar e avaliar o desempenho de programas e projetos da 
vigilancia a saude; coordenar, implartar projetos e programas de promocão e prevençao as 
doencas; 
14. participar da elaboraçâo do fit xo de atendimento nos diferentes niveis de atendimento 
do usuärio do sistema püblico de saucE; 
15. desenvoiver açOes capazes d diminuir, eliminar ou prevenir riscos a saUde, intervindo 
através do controle ou fiscalizaçao Eobre a produçao, circuiaçao e a utilizacao de bens de 
consumo, assim corno, na prestaQA4D de servicos em geral, saLide do trabaihador e melo 
arnbiente; 
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16. estudar a processo saüde-doenca em grupos hurnanos analisando Os fatores 
determinarites das enfermidades, danos a saüde, propondo medidas de prevenção, controle ou 
a erradicacao de doencas oferecendo indicadores para suporte ao planejamento, adrninistracao 
e avaliaçao das acOes de saude; 
17. executar outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA E CONTROLE ASSISTENCIAL 
ATRIBUICOES TIPICAS:  
1. cornandar, planejar, coordenar, executar, controlar, monitorar e avaliar as acoes 
relacionadas a assisténcia social oferecida a populaçao, garantindo 0 acesso igualitário e 
estabelecendo padroes para uma atencao adequada as necessidades de assisténcia social da 
populacâo; 
2. planejar, formular, implementar e coordenar a politica estadual de assistência social, 
enquanto parte integrante dd Politica Estadual de assistência social, observados os princIpios e 
diretrizes do Sistema Unico de assistência social; 
3. coordenar, propor e formular diretrizes para o desenvolvimento de acöes intersetoriais 
voltadas a assisténcia social, de interesse Estadual; 
4. adequar as polIticas nacionais de atencão a assisténcia social, para a realidade 
paranaense, garantindo assim a efetividade das mesmas; 
5. definir e implernentar diretrizes, protocolos e orientaçOes relativas a assistência social; 
6. propor normas técnicas e administrativas relativas ao born funcionamento de sua area 
de atuacao; 
7. atualizar Os cadastros de informaçOes; propor cursos, capacitacOes e atualizaçoes dos 
profissionais de assistência social que atuam no SUAS/PR em ternas relacionados a melhoria 
da Atencâo a assistência social; 
8. apoiar operacionalmente, tecnicamente e adrninistrativarnente a implementacäo das 
acöes e serviços em conformidade corn as diretrizes da politica de assisténcia social do 
Estado; 
9. controlar todos Os servicos relacionados ao arquivo, protocolo dos documentos, 
processos, reprografia e meios de cornunicaçao da Secretaria de Assistência Social; 
10. coordenar as atividades de arquivo de papeis administrativos, livros e documentos em 
geral, incinerando-os quando autorizados de acordo corn legislaçao e normas vigentes; 
11. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO iEPARTAMENTO DE PR0TEcA0 SOCIAL BASICA 
ATRIBUIçOES TIPICAS:  
1. cornandar o desenvolvirnento das acOes da Proteçâo Social Básica feita através do 
GRAS corn insercão do cidadão nos programas, projetos e servicos na Proteçao Social Básica 
e Especial; 
2. gerenciar a atendirnento socioassistencial, articular corn os servicos disponiveis em 
cada localidade, potencializando a rede de proteçao social basica; 
3. coordenar o Servico de Proteçao e Atendimento Integral a Familia (PAIF); 
4. coordenar as serviços de Convivéncia e Fortalecirnentos de Vinculos para idosos, 
criancas ejovens, Educacao SOcio profssionaI, 
5. coordenar as orientcoes sabre a BPC - Beneficio de Prestação Continuada, Cadastro 
e recadastro no CADUNICO, Atendirnento Circunstancial Emergencial, Geração de Trabalho e 
Renda, Programa Projovem Adolescente, dentre outros; 
6. exercer outras atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEcAO SOCIAL ESPECIALIZADA 
ATRIBUIçOES TPlCAS:  
1. 	coniandar o atendimento assistencial destinado a familias e individuos que se 
encantram em situacao de risco pessoal e social por ocorrência de abandona, maus tratas 
fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, usa de substàncias psicoativas, cumprirnento de medidas 
sOcio-educativas, situacao de rua, situaçao trabaiho infantil, etc. 
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2. 	exercer outras atividades corr&atas. 

DIRETOR DO DEPARTAMEN1O DE POLITICAS PARA MULHERES E FAMILIA 
ATRIBuIcOEs T1PICAS_  
1. comandar e gararitir a imilementacao de politicas pUblicas integradas para a 
construcao e a promoçào da igualdade de genero, raga e etnia; 
2. promover o desenvolvimento ciemocrático e ustentável levando em consideracao as 
diversidades regionais, corn justica social, e assegurando que as politicas de desenvolvimento 
sejam direcionadas a superacâo das oesigualdades econOmicas e culturais; 
3. fornentar e implementar politi as de acao afirmativa corno instrumento necessário ao 
pleno exercicio de todos Os direlto% e liberdades fundamentais pare distintos grupos de 
mulheres; 
4. promover o equilibrio de poier entre mulheres e homens, em termos de recursos 
econOmicos, direitos legais, particicao politica e relaçoes interpessoais; reconhecer a 
violência de genero, raga e etnia comm violência estrutural e historica que expressa a opressão 
das mulheres e que precisa ser tratadi como questao de segurança, justica e saUde pUblica; 
5. contribuir corn a educacao p iblica na construcao social de valores que enfatizem a 
importãncia do trabalho historicament realizado pelas mulheres e a necessidade da criacão e 
viabilizacao de novas formas para sue efetivaçao; 
6. coordenar a elaboraçäo, adot3r e divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais 
sobre a populacao afrodescendente e indigena, como subsidios para a formulaçâo e 
implantacão articulada de politicas ptlicas de saüde, previdéncia social, trabaiho, educacao e 
cultura, levando em consideracao a rlidade e a especificidade urbana e rural; 
7. dispensar especial atencao Ct implantacão do quesito cor nos formulários e registros 
nas diferentes areas; 
8. exercer outras atividades corrlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
ATRIBUIcOES TPlCAS:  
1. comandar, definir e propor a Politica de Desenvolvirnento EconOmico do Municipio, 
suas diretrizes e instrumentos, em coijunto corn a sociedade civil; 
2. estudar e sisternatizar dados sabre economia urbana, rural e regional, elaborando e 
subsidiando pareceres, projetos e proramas; 
3. assessorar o Prefeito nos assuntos pertirlentes ao desenvolvimento econOmico do 
Municlpio; 
4. participar da elaboraco do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Piano 
Plurianual; 
5. ajustar e desenvolver con'ênios corn Oroãos Federais e Estaduais, entidades 
particulares e empresas privadas obtivando o desenvolvimento des atividades no ãmbito de 
sua competéncia; 
6. definir e propor a politica de incentivo e desenvolvimento a atividades diversificadas, 
sues diretrizes e instrumentos; 
7. coordenar acöes de estimub ao desenvolvimento produtivo dos setores comercial, 
industrial e de servicos; 
8. exercer outras atividades corrlatas. 

DIRETOR DC DEPARTAMENTO DE TURISMO 
ATRIBUICOES TjPICAS:  
1. Forrnular, coordenar e execur politicas e plaios voltados pare atividades turIsticas do 
Municipio; 
2. Promover, coordenar e exec tar pesquisas, estudos e diagnOsticos visando a subsidiar 
as politicas, as pIanos, Os prograrnas, as projetos e as acOes do Departamento no dommnio 
turistico; 
3. Ampliacao, meihoria e divuIgçao do Turismo do Municipio de Chopinzinho; 
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4. Promocao e a incentivo a exposicöes, cursos, seminários, palestras e eventos visando 
elevar e enriquecer o padrao turistico da Comunidade; 
5. Criaçao, desenvolvimento e administracao de espacos e equipamentos voltados para a 
preservacäo de valores turisticos e para 0 fomento de atividades turisticas; 
6. Forrnuiacao, administracao e controle de convênios, acordos e contratos corn a União, 
O Estado e outras entidades nacionais, internacionais para 0 desenvolvimento de projetos 
turisticos, na area de competéricia do Municipio; 
7. Coordenaçao e execucäo da politica, pianos, programas e projetos voltados para a 
desenvolvimento do turismo do Municipio de Chopinzinho-, 
8. Planejarnento e organizacão do calendário turistico do Municipio de Chopinzinho, 
prornovendo e apoiando as festividades, comemoraçOes e eventos programados 
9. Incentivar e apoiar Os setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao 
turismo do Municipio, especialmente a hotelaria, recepçao, culinária e transporte; 
10. Captaçao e atracao de eventos, seminãrios e feira de negOcios para a MunicIpio, 
visando fomentar o Turismo do Municipio; 
11. Promoção de campanhas e acOes para a desenvolvimento da mentalidade turistica do 
Municipio e a participacao da comunidade local no fomento ao turismo; 
12. Formulacao de politicas, pianos e programas turIsticos, em articulacao com Os demais 
Orgãos municipais competEntes em cansonáncia corn os principios da integração social e 
promocão da cidadania; 
13. Promocao e coordenacao de estudos e análises visando a atracäo de investimentos e 
a dinamizacao de atividades turisticas no Municipio de Chopinzinho; 
14. Promover e realizar acoes educativas e campanhas de esclarecimento visando a 
conscientizaçao da populaçao para a importáncia e as beneficios do Turismo no Municipio; 
15. Incentivo e apaia a organizacao e desenvolvimento no Municipio de Chopinzinho de 
associacOes e grupos corn finalidade turisticas; 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
ATRIBUIcOEs TIPICAS:  
1. comandar, planejar, coordenar e controlar todas as atividades voltadas a agricuitura, 
orientando Os trabalhos especificos do ôrgàa; 
2. orientar, promover cursos e palestras, viabilizanda ao praprietario rural agregar valores, 
possibiiitando desenvolvimento da produçao e comercializaçaa dos produtos; 
3. coordenar a palitica agricala no Municipio, elaboranda programas tendentes a outorga 
de major produtividade nos setores, propicianda corn issa a desenvolvimento do Municipio; 
4. coordenar a eiaboraçao, desenvolvimento e supervisianar de projetos referentes a 
processos produtivos, agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibilitar major 
rendimenta e qualidade de pradução; 
5. Prapor formas de garantir a repraducaa dos recursos naturais e a melhoria da 
qualidade de vida das popuiacöes rurais; 
6. planejar, elaborar, acornpanhar e avaliar, as projetos educativos e de produçao, 
observando aspectos técnicos e econOmicos, adaptando a região e implementando tecnologias 
alternativas; 
7. buscar alternativas de ensino-aprendizagem que visem a melhoria da pequena 
prapriedade, viabilizando-a técnica e ecanomicamente; 
8. formuiar e desenvolver a palitica de abastecimento do Municipio, visando cantribuir 
para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, considerando a agricuitura coma 
atividade econOmica necessária ao desenvolvimento Municipal; 
9. coordenar programas de incremento na producao rural; 
10. coordenar programas de aprimoramento qualitativo e quantitativo; 
11. prornover e estimuiar acOes de politica agricola e educaçao no campo, valtadas para a 
desenvolvimento rural sustentävel; 
12. coordenar programas de desenvolvimento agrãrio e melhoria da infraestrutura das 
prapriedades da agricultura familiar; 
13. planejar, coordenar e executar projetos de captaçaa de recursos e verbas; 
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14. 	organizar e fomentar feiras e eventos que desenvolvarn Os setores primários e 
secundario; 
is. 	coordenar acöes conjuntas Con Orgaos de representatividade do setor primärio; 
16. atender e manter atividades eoonOrnicas, sociais e culturais da reserva indigena; 
17. executar outras tarefas correla as. 

DIRETOR DO DEPAR1AMENTO DE PECUARIA E ZOOTECNIA 
kT1BUlcESIIPJQS  
1. comandar, planejar, coordenr e controlar todas as atividades voltadas a pecuária, 
orientando os trabalhos especificos do Orgao; 
2. orientar e promover cursos e palestras, viabilizando ao proprietário rural agregar 
valores, possibilitando desenvolviment de racas, producao e comercializaçao dos produtos; 
3. elaborar, desenvolver e sup rvisionar projetos referentes a processos produtivos, 
pastoris e industriais, no sentido de pcEsibilitar maior rendirnento e qualidade de producao; 
4. coordenar a formulacao e o desenvolvimento de politicas de abastecimento do 
MunicIpio, melhorando a qualidade dE vida de seus habitantes, considerando a pecuária como 
atividade econOmica de desenvolvime ito Municipal; 
S. 	coordenar a assisténcia t6cnica prestada aos pecuaristas; 
6. coordenar a cadeia produtiv na area animal que envolva a avicultura de corte, 
piscicultura, bovinocultura e suinocL tura e outras atividades que envolvam as atividades 
produtivas e ordenação da cadeia alirnentar; 
7. fomentar e promover a peci aria no Municipio através de acöes que incentivem a 
produçäo de leite, came, ovos e outro produtos de orgem animal; 
8. desenvolver acOes que incent vern a diversificaçao do rebanho do Municipio, ampliando 
a competitividade do produtor local nc mercado consumidor; 
9. coordenar o servico de assisncia técnica, corn planejarnento simples e racional, aos 
criadores do Municipio, assegurando ?xploracao zootécnica econômica; 
10. supervisionar e executar as campanhas de testes e vacinacão no rebanho Municipal; 
11. supervisionar as atividades dE inseminaçâo artificial e rnelhoramento genetico; 
12. acompanhar a sanidade pecuria do rebanho bovino do Municipio-, 
13. coordenar e supervisionar o uncionamento do laboratOrio de exariies de brucelose e 
tuberculose bovina; 
14. coordenar e supervisionar a antral de transferência de embriöes; 
15. planejar, coordenar e executE r projetos de captaçao de recursos e verbas; 
16. organizar e fornentar feiras e aventos que desenvolvam o setor produtivo; 
17. coordenar acöes conjuntas cern Orgâos de representatividade do setor; 
18. executar outras tarefas correl tas. 

DIRETOR DO DE PARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
ATRIBUICOES TIPICAS:  
1. desenvolver atividades que iisern a conscientizaçao da populaçao quanto ao uso e 
conservacao do meio ambiente; 
2. coordenar as atividades desivolvidas para a conservacao do solo; 
3. coordenar estudos para a de nicäo da PolItica Municipal de Protecao Ambiental; 
4. coordenar o levantamento cas condiçôes sanitárias do solo, das aguas e do ar do 
territOrio Municipal; 
5. coordenar a politica de preservacao do solo, do subsolo, da flora e da fauna no 
Municipio-, 
6. promover a articulacao de outras acöes em conjunto corn os Orgãos de defesa 
ambiental, pertinentes a protecao do meio ambiente e que necessitern de coordenação central; 
7. formular e desenvolver a plitica ambiental do Municipio, visando contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, mediante a conservacao, preservacao e 
recuperacao dos recursos naturals, considerando o meio ambiente corno patrirnônio pUblico; 
8. ava liar e autorizar projeto, empreendimentos e atividades que causarn irnpacto 
ambiental local nos termos da legislEcao pertinente; 
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9. prover o gerenciamento e controle das acôes voltadas ao desenvolvimento urbano de 
acordo corn as diretrizes tracadas no Piano Diretor e pelo conselho pertinente; 
10. coordenar o planejamento e a execucao de projetos de implantaçao, adequacão e 
manutencão de areas verdes, incluindo parques, pracas, jardins pUblicos e arborizaçao, em 
parceria corn o Departamento de Servicos Urbanos; 
11. coordenar as atividades relativas a coleta e tratamento do lixo; 
12. coordenar a fiscaiizaçao para o cumprimento das Posturas Municipais quanto as 
questOes ligadas ao saneamento ambiental e melo ambiente; 
13. coordenar a fiscalizacão dos servicos permitidos ou concedidos pelo MunicIpio, ligados 
ao saneamento ambiental, inclusive se relacionando corn Orgaos de regulaçâo pertinente; 
14. fiscalizar as obras de infraestrutura de saneamento básico; 
is. 	desenvolver, coordenar e aperfeicoar Os servicos de coleta de lixo, lirnpeza pUblica, 
poda de ãrvores e ajardinamento; 
16. coordenar a regularizaçao ambiental das propriedades; 
17. executar outras tareas correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS 
ATRIBUIQOES TIPICAS:  
1. coordenar as acOes do governo municipal em atencao as comunidades indIgenas; 
2. atender e manter atividades econômicas, sociais e culturais da reserva indigena; 
3. formulaçâo e irnplementacão da politica de etnodesenvolvirnento, corn vistas ao 
fortalecimento das organizacOes tradicionais e das organizaçoes das comunidades indigenas, 
possibilitando a apropriacao de novas técnicas de saber; 
4. estabelecer parcerias corn organismos governamentais, entidades não-
governamentais, organizaçöes indigenas e empresas privadas, corn vistas a viabilizar a 
execuçao das acOes promotoras do etnodesenvolvimento; 
5. valorizar a diversidade cultural, respeitando Os processos prOprios das comunidades, 
em atencao ao reconhecimento da cidadania indIgena; 
6. promover captacão de recursos financeiros junto aos Orgaos e entidades das outras 
esferas de governo, Orgaos internacionais e empresas privadas em benefIcio das comunidades 
indigenas e em respeito ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável; 
7. promover acoes referentes a preservação dos valores, bens culturais e histOricos 
representativos da memOria indigena; 
8. promover formacao, da capacitacao e do aperfeicoamento de lideranças indIgenas em 
relaçao a legislaçao social, ambiental e educacional; 
9. promover pesquisa, corn a produçao do conhecimento para uma ciência aplicada, de 
forma institucional ou interagindo corn outras instituiçoes; 
10. promover estimulo e a defesa da valorizaçao cientIfica e cultural das comunidades 
indigenas; 
11. assessorar na formulaçao e na execução de politicas publicas socloeducativas, no 
àmbito das comunidades indigenas, inclusive a assisténcia tecnica; 
12. estirnular todas as formas de produçao que gerem renda, a tim de fortalecer a 
identidade cultural das comunidades indigenas; 
13. executar outras tarefas correlatas. 

ASSESSOR JURiDICO 20H E 40H  

FORMAQAO:  Graduacao em Direito. 
ATRIBUICOES TIPICAS:  
1 	atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que Ihe forem submetidos 
por delegaçao do Procurador Geral e dos Procuradores Municipais- 
2 	assessorar, organizar e realizar as atividades da Procuradoria Geral do Municipio; 
3 	prestar assessoramento juridico e técnico-administrativo ao Procurador Geral e aos 
Procuradores Municipais em matéria pertinente a sua area de atuacao; 
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4 	atuar como Coordenador do PROCON mediante designaçao do Prefeito e do 
Procurador Geral mediante portaria; 
5 

6 
ates-normativoe Municipaic em -face 	da Conctituiço &;tadual;  
7 	prestar apoio operacional e ecretariar Os Trabaihos da Comissão de Sindicância e 
Processos Administrativos Disciplinar; 
8 	realizar o recebimento, a org nizaçao e o controle dos processos, bern corno registrar 
as medidas adotadas; 
9 	realizar o recebimento, a orga iizagao e o controle dos processos; 
10 	assessorar o Procurador GerE I e Os Procuradores Municipais no acompanhamento dos 
processos administrativos, inqueritos e investigacOes perante o Ministério PUblico Estadual, 
Ministério Püblico do Trabalho e N inistério Püblico Federal, Receita Federal, bern corno 
quaisquer procedimentos administrati'os externos que envolvam o Municipio de Chopinzinho; 

12 	confeccionar e submeter ao Procurador Geral e/ou Procuradores Municipais as 
respostas dos ofIcios e das requisicO s administrativas oriundas do Ministério PUblico Estadual, 
Ministério Püblico do Trabaiho e Miristério Püblico Federal, Receita Federal, bern corno de 
outros entes püblicos encaminhados ao MunicIpio de Chopinzinho; 
13 	contribuir e realizar a correte instrução de processos, especialmente pela juntada de 
todos os docurnentos e informaçOs pertinentes ao assunto em exarne e assinatura dos 
responsãveis; 
14 	realizar o cumprirnento rigoroso dos prazos estipulados para a resposta de recursos, 
emissào de pareceres e soluçao de p -ocessos colocados sob os seus cuidados; 
15 	realizar e manter a Iegislacac local atualizada; 
16 	assessorar o desenvolvimeni das atividades indispensaveis a relacão legislativa entre 
os Poderes Executivos e Legislativos Municipais; 
17 	assessorar a elaboraçao cu evisão, quando solicitado, de minutas de projetos de leis, 
decretos, portarias e outros atos; 
18 	observar as normas federaii e estaduais que possam ter implicaçöes na legislacão 
local, a medida que forem sendo expdidas, e providenciar na adaptacao desta; 
19 	proceder a pesquisas pendertes a instruir processos administrativos, que versem sobre 
assuntos juridicos; 
20 	auxiliar a Procuradoria Geri do MunicIpio na redacao e elaboracao de documentos, 
minutas e informacOes de natureLa juridica, aplicando a legislaçao, forma e terminologia 
adequadas ao assunto em questäo, ara utilizá-las na defesa dos interesses do Municipio; 
21 	auxiliar a Procuradoria Gera do MunicIpio na elaboraçäo de projetos de leis, decretos, 
regulamentos e registros; 
22 	organizar compilaçOes de eis, decretos, jurisprudencias firmadas, do interesse do 
Municipio; 
23 	examinar, analisar e interpr tar leis, decretos, jurisprudencias, normas legais e outros, 
estudando sua aplicaçao, para atenc er os casos de interesses da instituição; 
24 	exercer outras atividades compativeis corn a funcão, de conformidade corn a 
disposição legal ou regulamentar, oL para as quais sejam expressamente designados; 

COORDENADOR PROCON 

ATRIBUIcOES TIPICAS:  
1. acompanhar e fiscalizar as r&acoes de consumo ocorridas entre consumidores e 
fornecedores, aplicar as penalidads adrninistrativas correspondentes, orientar o consumidor 
sobre seus direitos, planejar e exec tar a polltica de defesa do consumidor; 
2. exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto no 2.181/97, destinado a efetuar a 
defesa e protecão dos direitos e mt I resses dos consurnid ores; 
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3. planejar, orientar, coordenar e fiscalizar todo o serviço sob a responsabilidade da 
Coordenadoria Municipal de Defesa e Proteçâo do Consumidor; 
4. assessorar a Prefeito na formulacao da poiltica do Sistema Municipal de Protecào e Defesa 
do Consumidor; 
5. planejar, elaborar, propor e executar a Politica do Sistema Municipal de Defesa dos Direitos 
e interesses dos Consumidores; 
6. receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denUncias e sugestOes apresentadas por 
consumidores, por entidades representativas ou pessoas juridicas de direito pbIico ou privado; 
7. orientar permaneritemente Os consumidores sobre seus direitos e garantias; 
8. fiscalizar as denUncias efetuadas, encaminhando ao Ministério Püblico, as situaçoes näo 
resolvidas pelo PROCON; 
9. incentivar e apolar a criacao e organizacão de Orgaos e associacOes comunitárias de defesa 
do consumidor e apoiar as já existentes; 
10.desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas; 
11.colocar a disposiçao dos consumidores mecanismos que possibilitem informar as menores 
precos dos produtos basicos; 
12.manter cadastro atualizado de reclamacOes fundamentadas contra fornecedores de 
produtos e servicos, divulgando-o püblica e anualmente (art. 44 da Lei no 8.078/90 e Artigos 57 
a 62 do Decreto 2.181/97), e registrarido as solucoes; 
13. expedir notificacoes aos fornecedores para prestarem informaçoes sabre reclamaçoes 
apresentadas pelos consumidores, Art. 55, § 40 da Lei 8.078/90; fiscalizar e aplicar as sancOes 
administrativas previstas no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90 e Decreto no 
2.181/97); 
14.solicitar a concurso de Orgaos e entidades de notOria especializaçào técnica para a 
consecucao dos seus objetivos; 
15.executar outras atividades correlatas. 
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