
PROJETO DE LEI Nº. 05, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 

CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITIRAPINA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 
 

    A Profª. MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES, Prefeita 
Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona e promulga a seguinte Lei:   
 

ARTIGO 1 – Fica criado o GABINETE DO PREFEITO, cujas competências são: 
coordenar, planejar, controlar e executar as atividades referentes ao funcionamento do 
gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; coordenar e integrar as ações da 
Administração Municipal; assessorar o Prefeito Municipal no desempenho de suas 
atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a coordenação política e 
administrativa; publicar e preservar os atos oficiais; avaliar as ações de governo e da 
gestão dos gestores, no âmbito dos órgãos integrantes da Administração Municipal; 
dar assistência ao Prefeito nas funções políticas; dar assistência ao Prefeito no 
atendimento aos munícipes e demais autoridades; manter e apoiar as relações com a 
comunidade; coordenar as medidas inerentes à segurança e à defesa destinadas a 
prevenir consequências de eventos desastrosos e socorrer a população e as áreas 
atingidas pelos eventos; coordenar e controlar os prazos do processo legislativo 
referente a requerimentos, informações, respostas às indicações e apreciação de 
projetos pela Câmara; colaborar com as Secretarias Municipais, fornecendo subsídios 
para a formulação de políticas públicas, planos, projetos e programas de interesse do 
município; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Poder 
Executivo. Integram o Gabinete do Prefeito as seguintes unidades organizacionais, 
independentes entre si e do mesmo nível de hierarquia: 

 

I - Assessoria Especial de Gabinete; 

II - Assessoria de Gabinete; 

III - Coordenadoria de Assuntos Institucionais; 

IV - Coordenadoria de Comunicação; 

V - Coordenadoria de Projetos; 

VI - Coordenadoria de Convênios; 

VII - Ouvidoria Municipal 

 

 



 § 1º - Compete à ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE assessorar diretamente o 
Prefeito nos trabalhos, tarefas e produção de documentos do Gabinete, inter-
relacionados com as demais Secretarias Municipais e Órgãos Governamentais. 

 

§ 2º - Compete à ASSESSORIA DE GABINETE auxiliar e assessorar o prefeito na 
tarefa político - administrava do Gabinete, com inter-relação com as demais 
Secretarias Municipais e Órgãos do Governo Estadual e Federal, bem como na 
relação direta com a população e demais empresas públicas e privadas. 
 

§ 3º - Compete à COORDENADORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS coordenar e 
controlar o cumprimento das normas municipais, rotinas e instruções emitidas e 
aprovadas pelas autoridades competentes; promover a relação institucional do poder 
executivo com o legislativo; oferecer meios de favorecer a organização e participação 
da população no encaminhamento de questões que atendam seus interesses; 
coordenar as ações das secretarias no atendimento conjunto às necessidades da 
população; controlar e encaminhar para os órgãos da administração requerimentos, 
indicações, pedidos de informações e solicitações da Câmara Municipal, de modo a 
permitir seu atendimento; controlar e encaminhar para os órgãos da Administração os 
projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal, de modo a subsidiar a decisão do 
prefeito quanto à sanção e promulgação; analisar a conveniência e oportunidade dos 
projetos de lei elaborados pelo executivo, de modo a subsidiar a decisão do prefeito 
quanto ao seu encaminhamento à Câmara Municipal; acompanhar as decisões do 
legislativo de modo a prestar informações às Secretarias Municipais; 

 

§ 4º - Compete à COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO assessorar o Prefeito(a) 
Municipal no desenvolvimento da divulgação do trabalho realizado pela Administração 
Pública; coordenar, supervisionar, controlar e produzir notícias, materiais digitais, 
audiovisuais e publicitários no intuito de informar a população através dos diferentes 
meios de comunicação sobre os atos do prefeito e das secretarias municipais; receber, 
analisar e processar as informações e as solicitações encaminhadas pelos veículos de 
comunicação e definir junto com o prefeito sobre a elaboração de Comunicado ou 
Nota Oficial com o posicionamento da Prefeitura sobre o conteúdo solicitado; realizar o 
agendamento de entrevistas do prefeito, secretários municipais e demais servidores 
com os veículos de comunicação; acompanhar o prefeito, secretários municipais 
durante as entrevistas; gerir o site da Prefeitura e as demais páginas das redes 
sociais, atualizando-as diariamente, com informações de interesse público; monitorar 
os veículos de comunicação do município e da região, além das redes sociais sobre as 
sugestões, reclamações, elogios e reivindicações dos munícipes referentes aos 
serviços públicos oferecidos pela Prefeitura de Itirapina, bem como denúncias sobre as 
irregularidades dos serviços prestados pelos servidores públicos e demais agentes 
políticos que atuem junto à Administração Pública; controlar e arquivar o conteúdo de 
materiais digitais de comunicação produzidos; elaborar os layouts conforme a 
padronização da comunicação visual definida pelo gabinete; elaborar a produção e 
edição de vídeos institucionais sobre as ações da Administração Municipal. 



 

§ 5º - Compete à COORDENADORIA DE PROJETOS coordenar, supervisionar, dirigir 
e gerenciar todos os projetos técnicos de Engenharia e de Planejamento, conveniados 
ou não, elaborados pelo próprio Município, Governos Federal e Estadual, Órgãos 
Governamentais ou terceirizados à empresas do ramo de Engenharia e de 
Planejamento, na forma da Lei, bem como participar de reuniões técnicas com poder 
de decisão em todas as esferas de Governo, Entidades do Terceiro Setor e 
Particulares, subsidiando sempre o Prefeito com relatórios gerenciais, planilhas 
técnicas, projetos técnicos e memoriais descritivos, entre outros, para tomada de 
decisões de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. O Coordenador de 
Projetos deve ter organização, planejamento, bom relacionamento interpessoal, 
flexibilidade, ser motivador, ter agilidade na tomada de decisões habilidade em 
negociações, capacidade de aprender com os próprios erros e com a experiência e 
vivência dos outros. 
 

§ 6º - Compete à COORDENADORIA DE CONVÊNIOS gerenciar, administrar, orientar, 
elaborar e acompanhar as atividades de Demandas/Propostas e Convênios celebrados 
entre a Prefeitura Municipal de Itirapina e os Governos Estadual e Federal, em conjunto 
com as Secretarias Municipais. A Coordenadoria de Convênios é o ponto de referência 
dentro da Prefeitura Municipal de Itirapina para a gestão, coordenação, pesquisas, 
tramitações, andamento e acompanhamento dos processos de convênios e demandas 
dos Secretários Municipais e da Exma. Sra. Prefeita, como também, dos Vereadores e 
Entidades Filantrópicas (Asilo, APAE etc). Cabe a ela pesquisar, analisar e filtrar 
possíveis convênios para a Prefeitura Municipal de Itirapina dentro dos sistemas 
disponíveis pelos Governos Estadual (Secretarias Estaduais) e Federal (Ministérios) e 
encaminhar para deliberações da Exma. Senhora Prefeita e Secretarias Municipais. 

 

§ 7º - Compete à OUVIDORIA MUNICIPAL receber, analisar, encaminhar e responder 
as denúncias, reclamações, sugestões, críticas e elogios referentes às ações do 
Município. 

 

ARTIGO 2 - Integram o primeiro nível da organização administrativa da Prefeitura 
Municipal, os seguintes órgãos, independentes entre si e subordinados diretamente ao 

Gabinete do Prefeito: 
 

I - Procuradoria Geral do Município; 

II - Controladoria Geral do Município; 

III  - Secretaria Municipal da Fazenda; 

IV - Secretaria Municipal de Administração; 

V - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

VI - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 

VII - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

VIII - Secretaria Municipal da Saúde; 

IX - Secretaria Municipal de Saneamento Básico; 



X - Secretaria Municipal de Projetos e Obras; 

XI - Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente; 

XII - Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 

XIII - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; 

 

§ 1º Compete à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, que possui status de 
Secretaria Municipal,  a representação judicial e extrajudicial do município; a 
promoção, em todas as instâncias, da advocacia do município, da administração direta 
e autarquias; a exercício de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo 
Municipal e à administração em geral; o assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito 
Municipal; o acompanhamento e controle dos feitos administrativos e judiciais de sua 
competência; a defesa e manutenção dos interesses públicos; compreendem os 
empregos que se destinam a prestar assistência em assuntos de natureza jurídica, 
bem como representar judicial e extrajudicialmente o município, bem como outras 
atribuições especificadas em legislação própria; além das atribuições definidas na Lei 
Orgânica do Município. 
 

§ 3º Compete à CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, que possui status de 
Secretaria Municipal, fiscalizar contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonialmente o Poder Público Municipal e suas as entidades diretas e indiretas, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas; além de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos municipais; 
comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres do município; apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

 

§ 4º Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA definir a política 
econômico-financeira e tributária do Município; elaborar o plano plurianual de 
investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e as prestações de 
contas anuais; elaborar os balancetes de receita e despesa; controle das finanças 
municipais; lançar e cobrar os tributos municipais, providenciando a inscrição em 
dívida ativa dos débitos não pagos; fiscalizar o cumprimento da Legislação tributária e 
fiscal; gerir as atividades dos Contadores municipais; promover o desenvolvimento 
econômico do município, incluindo os estímulos ao empreendedorismo e à 
empregabilidade, à inserção no mercado de trabalho, e outras atividades correlatas, 
apresentando a seguinte estrutura:  
 

I – Tesouro Municipal: órgão dotado de independência técnica, e responsável pela 
gestão e execução da administração financeira municipal, com as seguintes funções 
institucionais: planejar, organizar, dirigir e executar as diretrizes da política financeira do 



Município de Itirapina e no âmbito de sua competência; estabelecer, supervisionar, 
redefinir e acompanhar a programação financeira e o cronograma de execução mensal 
de desembolso da ação da despesa orçamentária; acompanhar a execução 
orçamentária mediante suficiência financeira dos recursos vinculados e pelo 
estabelecimento de metas fiscais para receita e agregados de despesa; propor e 
acompanhar o cumprimento da meta anual de resultado orçamentário; propor, redefinir 
e acompanhar a execução de ações de monitoramento do exercício financeiro e 
orçamentário, observando a suficiência dos recursos orçamentários vinculados e das 
metas fiscais estabelecidas; manifestar-se em propostas que impliquem impacto 
orçamentário, econômico ou financeiro relevante nas contas do Município de Itirapina; 
planejar, organizar, dirigir e executar o fluxo financeiro do Município de Itirapina e o 
pagamento de despesas públicas, bem como administrar os ingressos e as 
disponibilidades municipais; gerenciar o sistema financeiro de administração do Poder 
Executivo Municipal; monitorar o Sistema de Arrecadação das Receitas Municipais; 
planejar e administrar a dívida pública municipal, bem como propor o estabelecimento 
de normas específicas relativas às operações de crédito contratadas pelos órgãos e 
pelas entidades da Administração Pública Municipal; acompanhar, avaliar e elaborar 
propostas para solução de passivos contingentes e dívidas com precatórios; 
supervisionar a gestão financeira das entidades da Administração Indireta, bem como 
prestar assessoramento; promover os encontros de contas entre os débitos e os 
créditos, no âmbito da Administração Pública Municipal; acompanhar as participações 
societárias do Município de Itirapina; prospectar oportunidades e efetivar operações de 
captação de recursos financeiros; propor estudos e emitir pareceres sobre propostas de 
alienação de valores mobiliários e outros ativos financeiros de propriedade do 
Município de Itirapina; propor limites globais para a despesa pública, compatíveis com 
as estimativas da receita municipal, a serem observadas na elaboração orçamentária; 
monitorar as despesas previdenciárias e avaliar seu impacto na condução da política 
fiscal de longo prazo e da necessidade de financiamento; editar atos normativos em 
matéria financeira; avaliar, propor, implantar e acompanhar medidas concernentes à 
qualificação e à eficiência do gasto público; sugerir os limites e os parâmetros 
econômico-financeiros a serem observados na elaboração do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do orçamento anual; exercer o 
acompanhamento das receitas orçamentárias e extra orçamentárias, no âmbito de sua 
competência; exercer a coordenação e a guarda dos valores; exercer as atividades 
relacionadas aos sistemas no âmbito de sua competência, atuando, de forma 
integrada, com a .área municipal  de informática e tecnologia da informação; prestar 
apoio técnico ao órgão de defesa judicial do Município de Itirapina, no âmbito de sua 
competência; promover estudos e propor o aperfeiçoamento da legislação na sua área 
de competência; e participar de órgãos colegiados de coordenação financeira de 
abrangência municipal, nacional e internacional e de conselhos municipais. As funções 

institucionais do Tesouro Municipal serão dirigidas e executadas pelo Superintendente 

do Tesouro Municipal.  
 



1. Diretoria Financeira: controla todo o fluxo de caixa municipal, incluindo 
recursos próprios e vinculados, com objetivo de manter todas as obrigações 
financeiras do município (folha de pagamento, encargos sociais, 
parcelamento de dívidas e tributos, fornecedores, etc.) estritamente em dia, 
seguindo rigorosamente a ordem cronológica de pagamentos, bem como as 
vinculações por fontes de recursos de códigos de aplicações descritos nas 
notas de empenho e processos de despesas, provisionando valores de 
pagamentos futuros; e outras atividades correlatas. 

 

II – Diretoria de Gestão de Despesas: gerencia todas as despesas do município no 
sistema contábil, conferindo classificações, saldos orçamentários e demais 
informações. 
 

III – Diretoria de Fiscalização: analisa documentações e providencia aberturas, 
alterações e encerramentos de inscrições municipais de pessoas físicas e jurídicas do 
cadastro mobiliário municipal e de todas as Taxas de Licenças; além de providenciar a 
emissão e controle de alvarás de funcionamento, para as pessoas físicas e jurídicas 
devidamente cadastradas e aptas ao funcionamento de suas atividades de acordo 
com a legislação vigente. 
 

IV – Diretoria de Lançamento e arrecadação: lança todos os tributos municipais, 
referentes ao cadastro imobiliário de competência da Secretaria Municipal da Fazenda, 
de acordo com a legislação vigente, armazenamento de forma eletrônica e física todos 
os valores lançados e cobrados dos contribuintes. 
 

V – Diretoria de Cadastro Fiscal: cria, recadastra e mantém atualizado um sistema 
único de cadastros de contribuintes municipais, contendo todas as informações 
necessárias para uma perfeita comunicação entre município-contribuinte, visando a 
solução de diversos problemas de informações incorretas e desatualizadas, com 
objetivo de diminuir a perda ou falta de arrecadação por erros cadastrais básicos. 
 

VI – Diretoria de Controle de Dados e Incremento de Arrecadação: incumbida de 
coletar informações dos valores lançados no município, individualmente e de todos os 
contribuintes, tanto dos lançamentos do exercício vigente, quanto dos valores inscritos 
em dívida ativa, referentes aos cadastros imobiliário e mobiliário municipal, tendo 
como principal objetivo promover estudos para incremento da arrecadação municipal, 
por meio de melhoria de processos. 

 
  

§ 5º Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO elaborar, manter e 
desenvolver as atividades relativas à administração de pessoal; manter e desenvolver 
atividades relativas às licitações, aquisição e guarda de materiais e equipamentos; 
organizar e manter os serviços de protocolo e arquivo, bem como de comunicações 
administrativas, além de outras correlatas; apresentando a seguinte estrutura: 



 

I - Divisão de Licitações e Compras: providencia todas as licitações e a confecção 
dos contratos públicos, bem como os atos administrativos referentes às contratações 
de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem ônus aos cofres municipais. 
 

II – Protocolo:  recebe requerimentos, documentos e Processos Administrativos 
dirigidos aos órgãos internos da administração e Secretarias Municipais, vindos de 
suas unidades, de outros órgãos, do Poder Legislativo Municipal, assim como do 
público em geral. Compete ao Protocolo receber, registrar (protocolar), autuar, 
classificar, inserir no sistema informatizado, expedir e distribuir os documentos que lhe 
sejam apresentados.  

 

III – Departamento de Pessoal: emite registros de ponto, confecciona portarias dos 
assuntos ligados aos servidores, acompanha o gozo de férias, licenças, registros e 
rescisões de contrato de trabalho, executa todo o controle dos ocupantes de empregos 
ou cargos públicos na administração municipal. 

 

IV – Segurança do Trabalho: coordena o sistema de Segurança do Trabalho, 
investigando riscos e causas de acidentes, analisando política de prevenção, além de 
inspecionar locais, instalações e equipamentos da administração municipal e 
determinar fatores de riscos e de acidentes; 
 

V – Departamento de Patrimônio: controla todos os materiais de consumo ou 
permanente, móvel ou imóvel pertencentes à municipalidade. 
 

VI – Almoxarifado: prove os setores da administração pública dos materiais 
necessários ao seu funcionamento. 
 

VII – Junta Militar: atende o público que deseja informações sobre alistamento ou 
serviços ligados à prestação dos serviços militares. 
 

§ 6º - Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA manter e 
desenvolver o processo educativo a cargo do Município, proporcionar assistência aos 
discentes quanto à alimentação, transporte, assistência odontológica, preventiva e 
curativa e estímulos aos estudantes, visando o aprimoramento cultural de todos 
aqueles que queiram fazer uso dos bancos escolares, apresentando a seguinte 
estrutura: 

  

I – Diretoria de Divisão Administrativa da Educação: realiza o planejamento e o 
gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura, incluindo os 
contratos de serviços públicos e terceirizados; dá suporte técnico aos Conselhos 
Municipais de Educação; além de executar outras tarefas, serviços e atividades 
estabelecidas pela chefia imediata. 

 



II – Diretoria de Divisão de Transportes da Educação: coordena toda a execução 
do transporte escolar municipal, tanto da zona rural quanto da urbana; dá suporte 
informativo os pais e à população interessada, tal como horários e rotas das linhas. 

 

III – Casa Guariento: estuda, planeja, desenvolve e implanta projetos, programas e 
atividades de difusão das linguagens artísticas, fortalecendo atividades culturais das 
mais diversas formas de manifestação no município.   
  

1. Diretoria Geral da Cultura: incentiva, apoia e difundi os costumes e 

as manifestações das culturas populares e tradicionais, afro-

brasileiras, indígenas, imigrantes, entre outras representantes da 

diversidade de expressões e identidades culturais existentes na 

cidade; mantém e preserva os equipamentos e espaços culturais, 

assim como promove a utilização dos espaços públicos com atividades 

artísticas e culturais. 

 

IV – Diretoria de Divisão de Merenda Escolar: organiza e gerencia o 
armazenamento e a distribuição dos produtos de merenda seca, congelados e 
hortifrutigranjeiros, trabalhando em consonância com o Conselho de Alimentação 
Escolar. 

 

V – Supervisão de Ensino: dirige, coordena e supervisiona todos os trabalhos dos 
professores da rede pública de ensino a fim de garantir a integração do Sistema 
Municipal de Ensino em seus aspectos administrativos e pedagógicos, fazendo 
observar o cumprimento das normas legais e das determinações dos órgãos 
superiores, assim como proceder à orientação, acompanhamento e avaliação dos 
processos educacionais implementados nos diferentes níveis e modalidades desse 

sistema. Compreende a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 
 

1. Educação Infantil: a) Creche Municipal - "Ana Cândida Rossler" 
b) Creche Municipal - "Profª. Simone de Lima" 
c) EMEI - "Profª. Eneida Cário Cornachioni" 

 

2. Ensino Fundamental: a) EMEF - "Profª. Marilei Schmidt de Oliveira 
b) EMEFI - "Profª. Aracy Leal Bernardi" 
c) CEI - "Profª. Dulce de Faria Martins 
Migliorini" 
d) CEI - "Profª. Hilda Barros" 
e) EMEF - "José Cruz" 

 

§ 7º Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL planejar, programar, desenvolver e executar as 
políticas públicas voltadas a área social, de maneira a atender de forma universalizada 



as necessidades sociais, dos diversos seguimentos da sociedade, em especial o 
atendimento à população mais carente, apresentando a seguinte estrutura: 
 

I - Diretoria Geral da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: chefia, 
coordena e superintende a organização dos serviços a serem realizados; planeja e faz 
executar a programação dos serviços afetos à sua área dentro dos prazos previstos 
nas normas; orienta seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua 
conduta funcional; presta assistência e despacha o expediente de sua área 
diretamente com as autoridades superiores. 
 

1. Coordenadoria financeira e orçamentária da rede direta e indireta 

público privado: controla e executa a aplicação dos recursos 
municipais, estaduais, federais e Fundos no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS. 
 

2. Coordenadoria de Controle de Dados do SUAS de Cadastro 

Único, Benefícios e Vigilância Socioassistencial: gere os sistemas 
e bases de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal, Estadual e Municipal, de modo a zelar pela 
preservação dos aspectos éticos e de privacidade das famílias nele 
inscritas, assim como pela fidedignidade, qualidade e atualidade de 
seus registros. 

 

3. CRAS: Centro de Referência de Assistência Social - funciona como 
uma Unidade Básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 
sendo responsável por executar os serviços, programas e projetos 
sociais desenvolvidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. 

 

3.1  Coordenadoria do CRAS: articula o processo de implementação do 
CRAS; planeja, coordena e monitora a execução dos serviços, bem 
como registro de informações e a avaliação das ações, programas, 
projetos e benefícios; e outras atividades correlatas. 

 

3.1.1 Coordenadoria da Proteção Social Básica e Especial de média 

e Alta Complexidade e Programas Complementares: coordena 
a rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e 
Especial de média e alta complexidade no âmbito do SUAS e de 
Programas complementares. 

 

II - Conselho Tutelar: ajudar a família, a sociedade e o Estado a zelar pelos direitos 
das crianças e dos adolescentes. Além disso, protege contra toda forma de 
negligência, exploração e violência. O Conselho Tutelar recebe denúncias sobre 
direitos violados e encaminha para o Ministério Público e demais órgãos. 
 



III – Centro de Convivência do Idoso – CCI: espaço onde é oferecido serviço de 
proteção social, convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual 
ou superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, por 
meio de atividades socioeducativas. 

 

§ 8º - Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER manter e 
desenvolver atividades esportivas, de lazer e outras correlatas, apresentando a 
seguinte estrutura: 

 

I – Coordenadoria Pedagógica: planeja, elabora e coordena, junto à equipe técnica, 
plano de ação de atividades gerais para o atendimento, em cada modalidade, da 

Escola Municipal de Esportes. Compreende o Ginásio de Esportes Lázaro de 

Oliveira; o Ginásio de Esportes Zezé Bonga e a Arena Santa Emília. 
 

§ 9º - Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE manter e desenvolver os 
serviços de assistência médica, hospitalar e odontológica à população, na área de 
competência municipal; manter e desenvolver os serviços de vigilância sanitária e 
epidemiológica; manter e desenvolver campanhas de vacinação e de saúde pública; 
além de outras atividades correlatas, apresentando a seguinte estrutura: 
 

I - Diretoria Geral da Secretaria de Saúde: planeja e administra recursos humanos, 
sugerindo número adequado de médicos, enfermeiros e demais funcionários, a fim de 
obter resultados satisfatórios; supervisiona a atuação do diretor técnico e diretor clínico 
da instituição, de modo que estes lhe prestem as informações ao bom andamento dos 
trabalhos. 
 

1. Ouvidoria da Saúde: recebe, analisa, encaminha e responde as 
denúncias, reclamações, sugestões, críticas e elogios referentes às 
ações da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

2. Coordenadoria de Transportes – Hospital e Atenção Básica: 
supervisiona e orienta o trabalho dos motoristas de ambulância e 
motoristas da Atenção Básica; supervisiona todas manutenções 
veiculares e orçamentos; elabora as escalas de trabalho dos 
motoristas de ambulância (HOSPITAL) e da atenção básica; emite e 
confere as notas dos serviços prestados e a serem realizados; e 
outras atividades correlatas. 

 
 

II – Hospital São José: atendimento emergencial a toda população por meio de 
consultas médicas, pronto-atendimento, internações, transporte emergência com 
ambulância, distribuição de medicamentos e outras atividades correlatas. 
 



1. Diretoria Geral do Hospital São José: planeja e administra recursos 
humanos, sugerindo número adequado de médicos, enfermeiros e 
demais funcionários, a fim de obter resultados satisfatórios; 
supervisiona a atuação do diretor técnico e diretor clínico da 
instituição, de modo que estes lhe prestem as informações ao bom 
andamento dos trabalhos; controla pedidos e estoques de materiais, 
bem como supervisiona e avalia os relatórios de entrada e saída de 
medicamentos para que não haja falta nem desperdício; supervisiona 
o andamento das ações dos diferentes segmentos como médicos, 
enfermeiros, técnicos, bem como da cozinha e lavanderia da 
instituição, a fim de que haja eficiência no atendimento aos usuários; e 
outras atividades correlatas. 
 

1.1 Coordenadoria de Equipe Hospitalar: controla e supervisiona a 
execução de atividades operacionais ordenadas pela direção 
hospitalar, supervisionando os colaboradores, coletando informações 
e repassando à direção do hospital; supervisiona a execução das 
escalas do Hospital e, caso haja atestados médicos ou afastamentos, 
reorganiza-os junto a direção. 

 

III – Atenção Básica: desenvolve serviços de assistência médica e odontológica à 
população, mantém e desenvolve campanhas de vacinação e saúde pública, controla 
o recebimento e distribuição de medicamentos e materiais médicos e odontológicos, 

além de outras atividades correlatas. Compreende o Centro de Saúde III - Centro; 

PSF – Jardim dos Indaiás; PSF – Jardim Nova Itirapina; CEREM. 
 

1. Coordenadoria da Atenção Básica: Coordena e elabora programas 
de saúde da atenção primária à saúde e planejar o desenvolvimento 
das ações relacionadas com o cuidado à saúde individual e coletiva, 
no âmbito ambulatorial; realiza acompanhamento periódico e 
sistemático das EqSF, promovendo espaços de debate sobre os 
processos de trabalho; desenvolve junto às equipes, uma rotina de 
avaliação e monitoramento do processo de trabalho e da assistência 
prestada à população. 

 

1.1 Coordenadoria de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica 

e Controle de Vetores: gere os serviços de controle de zoonoses, de 
vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária do Município; 
executa a política de proteção animal e controle de zoonoses, de 
forma integrada à política de saúde, educação e meio ambiente do 
Município, em articulação com as demais Secretarias Municipais. 

Compreende a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica.  

 



1.2 Coordenadoria de Equipe de Controle de Endemias: mantém 
intercâmbio com órgãos do Governo Federal, dos Estados, 
Municípios e outros, objetivando a troca de informações que 
viabilizem as ações específicas do controle de Vetores; coordena 
práticas coletivas de educação em saúde no processo de intervenção 
sobre os fatores determinantes aos agravos, bem como no processo 

de promoção e prevenção das doenças. Compreende a SUCEN. 

 

IV – SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - tem como objetivo chegar 
precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência 
que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. 

 

§ 10 - Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO definir as 
políticas de produção, tratamento, distribuição e fornecimento de água, bem como 
coleta e tratamento de esgoto doméstico e industrial; desenvolver programas de 
incentivos ao uso adequado dos sistemas pelos munícipes e otimizar o modo de 
lançamento e arrecadação das taxas e tarifas, próprias à sua administração, 
apresentando a seguinte estrutura: 

 

I - Departamento de Água e Esgoto: procede à distribuição e controle de consumo 
de água, efetiva a coleta e tratamento de esgoto, bem como executar os projetos e 
obras de sua esfera de competência.  
 

1. Diretoria da Divisão de Saneamento Básico: analisa e emite 
parecer técnico em Processos Administrativos voltados a implantação 
de melhorias e/ou correções nos sistemas de água e esgoto, tais 
como implantações de redes de abastecimento públicos de água e 
esgoto. 

 

2. Diretoria de Manutenção do Saneamento Básico: lidera a equipe 
de manutenção sob sua responsabilidade; executa a implantação de 
redes de agua e esgotos em ruas, avenidas e/ou bairros do município. 

 

II – Aterro Sanitário: local destinado ao descarte correto dos resíduos sólidos 
urbanos. 

 

§ 11 - Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS planejar, 
programar, executar e desenvolver as atividades relativas a fiscalização de todas as 
obras executadas no Município, aprovação de projetos, concessão de habite-se e 
fornecimento de certidões; elaborar projetos de obras públicas; elaborar e manter o 
cadastro imobiliário do Município; desenvolver todos os projetos de engenharia, 
inerentes às obras públicas, manter o cadastro de todas as obras civis do município de 
Itirapina; planejar e executar os serviços e obras na área urbana e rural do município, 



promover a fiscalização de todas as edificações, dos prédios públicos e particulares; 
além de outras atividades correlatas.  
 

 

§ 12 – Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 
formular e executar a promoção e a exploração do turismo, da agricultura e atividades 
afins no Município; executar e promover o apoio a projetos ou eventos de interesse 
turístico, de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento da agricultura, bem como 
realizar eventos e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de 
atuação, além de se responsabilizar pela organização das comemorações referentes 
aos feriados nacionais, estaduais e municipais, apresenta a seguinte estrutura: 
 

I - Diretoria Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente: chefia, coordena e 
superintende a organização dos serviços a serem realizados; planeja e faz executar a 
programação dos serviços afetos à sua área dentro dos prazos previstos nas normas; 
orienta seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua conduta 
funcional; presta assistência e despacha o expediente de sua área diretamente com as 
autoridades superiores. Auxilia o Secretário na elaboração das políticas públicas de 
Gestão Ambiental, mediante a implantação de ações para salvaguarda de um meio 
ambiente equilibrado para a atual e futuras gerações. 
  

II – Diretoria do Balneário Santo Antônio: coordena a implementação das políticas 
públicas no que tange ao bem-estar da comunidade local e dos turistas que frequentam 
o balneário; planeja, juntamente com o secretário da pasta, as ações a serem 
executadas no bairro, bem como os insumos necessários; toma decisões quanto aos 
problemas internos do local, inclusive nos finais de semana e feriados, períodos em 
que o fluxo de turistas aumenta consideravelmente, respeitando a legislação vigente e 
levando ao conhecimento do secretário de turismo e meio ambiente e, no que couber, 
ao do saneamento e serviços públicos. 

 

1. Coordenadoria do Pedágio Municipal e Portaria do Broa: gerencia 
a escala de trabalho dos servidores atuantes nos caixas do pedágio e 
portaria do Balneário Santo Antônio; fiscaliza e conferir a arrecadação 
do pedágio e portaria do Balneário Santo Antônio; e outras atividades 

correlatas. Compreende o Balneário Santo Antônio – Broa e o 

Pedágio Municipal. 
 

§ 13 – Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS planejar, 
programar, executar e desenvolver as atividades relativas aos serviços de limpeza 
pública, velório, cemitério, sinais de televisão, manter e conservar estradas municipais 
e equipamentos à disposição da área, além de outras atividades correlatas, 
apresentando a seguinte estrutura: 
 



I - Diretoria Geral da Secretaria de Serviços Públicos: chefia, coordena e 
superintende a organização dos serviços a serem realizados; planeja e faz executar a 
programação dos serviços afetos à sua área dentro dos prazos previstos nas normas; 
orienta seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua conduta 
funcional; presta assistência e despacha o expediente de sua área diretamente com as 

autoridades superiores. Compreende o Velório e Cemitério Municipais, bem como a: 
 

1. Diretoria de Divisão Administrativa de Serviços Públicos: executa 
atividades de chefia e coordena a parte administrativa. 

 

2. Diretoria da Divisão de Serviços Urbanos: mantém as vias, praças, 
passeios, e imóveis públicos em perfeito estado de conservação e 
limpeza, executa demais serviços inerentes ao poder de polícia 
administrativa dentro do perímetro urbano. 

 

3. Diretoria da Divisão de Serviços Rurais:  executa obras e serviços 
públicos de infraestrutura rural visando ao pleno funcionamento dos 
sistemas viário e de drenagem, das edificações e áreas públicas. 

 

 

II – Defesa Civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, 
reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus 
impactos para a população e a restabelecer a normalidade social. Tem o objetivo de 
reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em caso de desastres. 
 

1. Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil: planeja a execução de 
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção da sociedade. 

 

§ 14 – Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
assessorar o Prefeito e Secretários Municipais, emitindo pareceres, elaborando 
projetos e realizando estudos na área jurídica, além de outras atividades determinadas 
pelo chefe do executivo, na mesma área de competência; supervisionar ouvidoria 
municipal, velando pelo bom andamento dos serviços públicos e das relações 
administrativas e jurídicas entre os poderes e particulares, visando assegurar a defesa 
do interesse público. 

 

ARTIGO 3 - Todas as Secretarias Municipais possuem o Cargo de Assessor de 

Secretaria, cuja finalidade é assessorar político-administrativamente o responsável 
pela Secretaria Municipal à qual estiver correspondentemente lotado, sendo 
responsável pelo planejamento, coordenação, elaboração de projetos e execução de 
todas as ações atividades da assessoria. 

 



ARTIGO 4 - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 
das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 
 

ARTIGO 5 - Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês de sua aprovação, 
revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n.º 1889 de 19 de abril 
de 2001. 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
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