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LEI COMPLEMENTAR Nº 827, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Dispõe sobre a organização e a 

estrutura administrativa do Poder 

Executivo Municipal e dá outras 

providências. 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece a organização básica da 

Administração Pública Municipal, bem como define os órgãos e entidades que a 

integram. 

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar políticas 

públicas, planos, programas, projetos e ações que traduzam, de forma ordenada, os 

princípios emanados da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Piauí e da 

Lei Orgânica do Município de Uruçuí, das demais normas, dos objetivos e das metas de 

Governo, em estreita articulação com os demais Poderes e com os outros níveis de 

Governo. 

Art. 3º. O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito, auxiliado diretamente 

pelo Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Dirigentes das Entidades da Administração 

Indireta, quando criadas, objetivando o cumprimento de suas atribuições e 

competências constitucionais, legais e regulamentares. 

Art. 4º. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos da 

Administração Direta e as entidades da Administração Indireta que atuam na esfera do 

Poder Executivo. 

Art. 5º. A Administração Direta é organizada com base na hierarquia e na 

desconcentração, sendo composta pelos órgãos que integram a estrutura administrativa 

do Poder Executivo Municipal, desprovidos de personalidade jurídica própria, os quais 

podem dispor de autonomia, nos termos da Lei. 
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Art. 6º. A organização e o funcionamento da Administração Direta serão 

regulados por esta lei Complementar e, nos casos omissos, por Decreto do Chefe do 

Poder Executivo Municipal que, nos termos e limites das Constituições Federal e 

Estadual e da Lei Orgânica do Município de Uruçuí, e respeitadas as áreas de 

competências previstas em Lei, poderá: 

I –  estabelecer a estrutura interna dos órgãos do Poder Executivo, observada a 

estrutura básica prevista nesta Lei; 

II –  desmembrar, concentrar, deslocar ou realocar atribuições de órgãos, e; 

III –  redistribuir cargos e funções entre órgãos. 

Art. 7º.  A Administração Indireta é organizada com base na descentralização, 

sendo integrada por entidades dotadas de personalidade jurídica própria e de 

autonomia administrativa e funcional, quando criadas, vinculadas aos fins definidos em 

suas Leis específicas. 

Art. 8º. A organização e o funcionamento das entidades que compõem a 

Administração Indireta serão regulados por suas Leis específicas, observado o que 

dispõe a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Piauí e a Lei Orgânica do 

Município de Uruçuí. 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Art. 9º. A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI é a 

seguinte: 

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 

a) Gabinete do Prefeito; 

b) Controladoria e Ouvidoria Geral do Município; 

II - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR: 

a) Secretaria Municipal de Governo; 

b) Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 
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c) Secretaria Municipal de Planejamento; 

d) Secretaria Municipal de Fazenda; 

e) Secretaria Municipal de Saúde; 

f) Secretaria Municipal de Educação; 

g) Secretaria Municipal de Assistência Social; 

h) Secretaria Municipal de Interior; 

  i) Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

j) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

k) Secretaria Municipal de Cultura e Juventude; 

l) Procuradoria-Geral do Município; 

III- SUBORDINADOS: 

a) Central de Compras, Contratos e Licitações; 

b) Coordenadoria de Comunicação; 

c) Coordenadoria de Desenvolvimento estratégico; 

d) Coordenadoria de Defesa Civil; 

IV - COLEGIADOS: 

a) Conselho Municipal de Saúde; 

b) Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

c) Conselho Municipal de Educação; 

d) Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica- FUNDEB; 

e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar- CAE; 

f) Conselho Municipal de Assistência Social e Cidadania- CMAS; 

g) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente- CMDCA; 

h) Conselho Municipal de Defesa Civil; 

 

Seção I 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DE ASSESSORAMENTO 
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Subseção I 

DO GABINETE DO PREFEITO 

Art. 10. O Gabinete do Prefeito tem como finalidade promover o apoio técnico 

institucional às ações promovidas pelo Chefe do Poder Executivo e constituir-se como 

elo de integração entre as demandas dos munícipes e o poder público municipal, bem 

como promover a articulação do Governo, visando dar efetividade às ações do 

Município, competindo-lhe: 

I – exercer a coordenação-geral, assim como orientar, coordenar e fiscalizar os 

trabalhos do Gabinete, organizando agendas e audiências do Prefeito; 

II – promover a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito 

da Administração Municipal com a participação do Prefeito; 

III – assessorar a organização de horário e escala de serviços; 

IV – levar ao conhecimento do prefeito, verbalmente ou por escrito, despois de 

convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como 

todos os documentos que dependam de decisão superior; 

V – promover atividades de coordenação político-administrativas da Prefeitura 

com os munícipes pessoalmente ou por meio de entidades que os representem; 

VI – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§ 1º O Gabinete é constituído da seguinte estrutura e cargos, imediatamente 

subordinados ao Chefe do Poder Executivo Municipal: 

I - Secretaria de Chefia de Gabinete: 

a) Secretário Chefe de Gabinete; 

b) Assistência de Gabinete; 

c) Supervisora de Gabinete. 

II - Chefias: 

a) De Cerimonial; 

b) De Divisão de Gabinete. 

III - Diretoria: 
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a) De Transportes do Gabinete. 

IV – Assessoria: 

a) Jurídica do Gabinete do Prefeito. 

V – Secretária da Junta Militar 

a) Secretário da Junta Militar 

Subseção II 

DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Art. 11. As competências e estrutura administrativa da Controladoria e Ouvidoria 

Geral do Município são as definidas, respectivamente, na Lei Municipal nº 483/2004 e 

na Lei Municipal nº 712/2017. 

Parágrafo único - Fica revogado o artigo 18 da Lei Municipal 712/2017, que 

estipulava o valor do vencimento do Ouvidor Geral do Município, passando a vigorar o 

vencimento previsto do ANEXO I da presente Lei.  

 

Subseção III 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Art. 12. As competências e estrutura administrativa da Procuradoria Geral do 

Município são as definidas na Lei Municipal nº 716/2017. 

         Seção II 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

Subseção I 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Art. 13. A Secretaria Municipal de Governo tem como finalidade prestar o 

assessoramento superior ao Prefeito, colaborando para que as ações do Município 

sejam implementadas e conhecidas pelo cidadão, contribuindo para otimização da 

gestão municipal, bem como para melhoria constante da qualidade dos serviços 

ofertados à sociedade de Uruçuí, competindo-lhe: 

I –  promover a articulação política do Prefeito com os demais poderes, órgãos e 

entidades da administração; 



   ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

Página 6 de 67 

 

II –  assistir o Prefeito na execução das políticas públicas, programas, projetos e 

atividades estratégicas; 

III –  organizar, mobilizar e coordenar os eventos oficiais; 

IV –  realizar pesquisas de avaliação do impacto das ações governamentais; 

V –  coordenar a política e as ações de Comunicação Institucional da 

Administração Direta e Indireta do Município; 

VI –  exercer a coordenação do Diário Oficial do Município, realizando a gestão 

das publicações de leis, atos oficiais, convênios e contratos; 

VI –  fomentar as parcerias públicas privadas;   

VII –  monitorar os projetos e iniciativas estratégicas do Governo Municipal; 

VIII –  promover o intercâmbio de informações entre os diversos atores da 

Prefeitura; 

IX –  coordenar a implantação de programas integrados;  

X –  atuar na gestão fiscal e de resultados do Município; 

XI –  desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§1º A Secretaria Municipal de Governo é constituída da seguinte estrutura 

imediatamente subordinada ao secretário Municipal de Governo: 

I – Gabinete do Secretário; 

II – Assessorias: 

a) Especial; 

b) Jurídica; 

III – Diretoria: 

a) de Transportes 

IV – Serviços: 

a) Auxiliar Administrativo; 

b) Agente Administrativo. 

Subseção II 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

https://sapl.fortaleza.ce.leg.br/ta/2286/text#103913
https://sapl.fortaleza.ce.leg.br/ta/2286/text#103913
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Art. 14.  A Secretaria Municipal de Fazenda tem como finalidade planejar, 

coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades financeiras do 

Município de Uruçuí, por meio da Política Fiscal nas suas vertentes tributária e 

orçamentária, competindo-lhe: 

I –  coordenar, executar, fiscalizar e controlar as atividades referentes à Política 

Fiscal do Município de Uruçuí; 

II – manter e administrar o Cadastro Econômico e Imobiliário do Município; 

III – dirigir, orientar e coordenar as atividades de tributação, arrecadação, 

fiscalização e controle dos tributos e demais rendas do Erário municipal; 

IV – efetuar a guarda e a movimentação dos recursos financeiros e de outros 

valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal; 

V – coordenar e orientar a contabilidade do Município em todos os seus sistemas 

orçamentário, financeiro, patrimonial, de resultados e de custos; 

VI – executar as atividades de classificação, registro e controle da dívida pública 

municipal, em todos os seus aspectos; 

VII – elaborar o balanço anual da administração municipal e as prestações de 

contas específicas de recursos financeiros repassados através de fundos especiais, 

convênios, contratos, acordos e outros mecanismos, quando exigidos; 

VIII – participar, em apoio à Secretaria Municipal do Planejamento, da 

elaboração da proposta orçamentária e coordenar a aplicação dos recursos inerentes 

aos sistemas gerenciais de responsabilidade da Secretaria Municipal das Finanças, 

constantes do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual do Município (LOA); 

IX – estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao 

cumprimento da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); 

X – proporcionar apoio técnico e administrativo ao Contencioso Administrativo 

Tributário do Município; 

XI – coordenar ações integradas, de sua área de competência, que envolvam 

órgãos e entidades componentes da Administração Municipal; 
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XII – atuar na gestão fiscal e de resultados do Município; 

XIII – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§1º A Secretaria Municipal de Fazenda é constituída da seguinte estrutura 

imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Fazenda: 

I – Gabinete do Secretário; 

II – DEPARTAMENTOS: 

a) Departamento de Finanças; 

b) Departamento de Fiscalização e Tributos; 

c) Departamento de Contabilidade; 

III – Coordenadoria: 

a) Geral dos departamentos de finanças, de contabilidade, de fiscalização e 

tributos; 

b) Do Departamento de Finanças; 

a) Do Departamento de Fiscalização e Tributos; 

b) Do Departamento de Contabilidade; 

V – Diretoria: 

a) De Contratos; 

VI – Assessoria: 

a) Especial. 

Subseção III 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO 

Art. 15.  A Secretaria Municipal do Planejamento tem como finalidade planejar, 

coordenar, articular, gerenciar e controlar as ações de gestão municipal, contribuindo 

para a qualidade da vida urbana, da prestação de serviços públicos visando à efetividade 

e qualidade na prestação dos serviços públicos do Município competindo-lhe: 

I – coordenar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da 

Administração Municipal; 
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II – coordenar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de 

planejamento do Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e Lei Orçamentária Anual); 

III – apoiar a formulação de indicadores para o sistema de Gestão por Resultados 

e o monitoramento dos programas estratégicos municipais; 

IV – apoiar a avaliação das ações do Governo Municipal; 

V – promover o suporte para o monitoramento dos projetos do governo 

municipal; 

VI – definir políticas e coordenar os processos de suprimento, capacitação e 

gestão de pessoas; 

VII – coordenar a gestão do patrimônio do Município; 

VIII – definir políticas e coordenar a gestão da tecnologia da informação; 

IX – realizar a gestão das compras corporativas; 

X – coordenar o planejamento, estabelecer critérios de seleção e monitorar a 

contratação de serviços de mão-de-obra terceirizada para o Município; 

XI – definir políticas e programas de capacitação continuada para servidores 

públicos do Município; 

XII – promover a modernização administrativa da Prefeitura Municipal de Uruçuí 

por meio da adequação da sua organização administrativa e aperfeiçoamento dos 

processos; 

XIII – atuar na gestão fiscal e de resultados do Município; 

XIV – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§1º A Secretaria Municipal de Planejamento é constituída da seguinte estrutura 

imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Planejamento: 

I - Gabinete do Secretário; 

II - Gabinete do Subsecretário; 

III - Setor de Execução 

a) Diretoria de Capitação de Recursos Institucionais; 
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b) Diretoria de TI; 

c) Assessoria I. 

Subseção IV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Art. 16.  A Secretaria Municipal da Educação tem como finalidade programar, 

coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino, 

administrar o sistema de ensino e instalar e manter estabelecimentos públicos 

municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento, mantendo e 

assegurando a universalização dos níveis de ensino sob responsabilidade do Município, 

visando proporcionar os meios necessários à oferta e qualidade dos serviços sob a 

responsabilidade do Município, competindo-lhe: 

I – definir políticas e diretrizes de educação, em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com o Plano Nacional de Educação; 

II – atuar na gestão dos sistemas de ensino e dos modelos e métodos de ensino-

aprendizagem; 

III – programar os sistemas de avaliação da educação; 

IV – atuar na gestão das infraestruturas de ensino e dos recursos educacionais; 

V – atuar na gestão das redes de ensino; 

VI – administrar os quadros, os sistemas de carreiras da educação e de avaliação 

do desempenho docente; 

VII – assegurar o fornecimento do transporte e dos equipamentos de 

acessibilidade e mobilidade escolar aos estudantes; 

VIII – gerenciar e fornecer diretrizes para as aquisições e contratos de 

suprimento de materiais e equipamentos de ensino e de apoio à aprendizagem; 

IX – assegurar o fornecimento e a qualidade da alimentação escolar; 

X – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§1º A Secretaria Municipal de Educação é constituída da seguinte estrutura, 

imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Educação. 
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I – Gabinete do Secretário; 

II – Gabinete do Subsecretário; 

III - Departamentos: 

a) Departamento dos Programas Federais; 

b) Departamento de Controle e Distribuição de Merenda Escolar; 

c) Departamento de Material e Patrimônio; 

d) Departamento de Contratos. 

IV - Coordenadorias: 

a) Pedagógica; 

b) Financeira; 

c) De Supervisão e Inspeção Escolar; 

d) De Recursos Humanos; 

e) Das Escolas; 

f) Do Almoxarifado; 

g) De Manutenção e Conservação Predial; 

h) De Autenticação de Documentos Escolares; 

i) De Informática; 

j) Da Divisão de Estatística e Coleta de Dados- CENSO; 

k) Do CONVIVA EDUCAÇÃO; 

l) Do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; 

m) Da Frequência Escolar; 

n) De Projetos Educacionais. 

  V – Chefias: 

a) Do Departamento de Contratos; 

b) Do Departamento de Programas Federais; 

c) Do Departamento de Controle e Distribuição de Merenda Escolar; 

d) Do Departamento de Material e Patrimônio; 

e) De Gabinete. 

VI - Diretorias: 



   ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

Página 12 de 67 

 

a) Financeira; 

b) De Transportes; 

c) De Fiscalização de Rotas Escolares; 

d) De Escola; 

e) Do Plano Municipal de Educação – PME. 

VII - Assessorias: 

a) Especial; 

b) Técnica; 

c) Assessoria I. 

VIII - Serviços: 

a) Auxiliar de serviços gerais; 

b) Auxiliar administrativo; 

c) Agente Administrativo; 

d) Digitador; 

e) Cuidador; 

f) Nutricionista; 

g) Motorista; 

h) Psicólogo;  

i) Professor; 

j) Psicopedagogo. 

Subseção V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Art. 17.  A Secretaria Municipal da Saúde tem como finalidade programar a 

gestão do Sistema de Saúde, de Vigilância Sanitária, de Vigilância Epidemiológica, de 

Controle de Zoonoses e de Saúde do Trabalhador, mediante a definição das políticas 

públicas, diretrizes e programas para promover o atendimento integral à saúde da 

população do Município de Uruçuí, competindo-lhe: 



   ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

Página 13 de 67 

 

I – atuar na gestão dos serviços da rede municipal e cooperada para dar atenção 

integral à saúde: promoção, prevenção, cura e reabilitação, nos níveis primário, 

secundário e terciário; 

II – elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Saúde, em articulação 

com a Secretaria Municipal do Planejamento, com a participação da comunidade, e em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde; 

II – efetivar os sistemas de controle e regulação dos processos e serviços 

municipais de saúde e dos sistemas de pactuação/contratualização de resultados; 

III – gerir o Fundo Municipal de Saúde; 

IV – planejar, executar e avaliar os programas da área de Saúde, Vigilância 

Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, Controles de Zoonoses e Saúde do Trabalhador; 

V– proporcionar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde; 

VI – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Saúde é constituída da seguinte 

estrutura, imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Saúde: 

I – Gabinete do Secretário; 

II - Gabinete do Subsecretário; 

III – Assessorias: 

a) Técnica; 

b) Especial. 

IV – Departamentos: 

a) De Administração e logística; 

b) De Vigilância à saúde coletiva; 

c) De Atenção básica; 

d) De Regulação. 

V - Chefias: 

a) Do Departamento administração e logística; 

b) Do Departamento de regulação; 



   ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

Página 14 de 67 

 

c) Do Departamento de transportes; 

d) De Manutenção predial. 

VI - Coordenadorias: 

a) Coordenadoria de Assistência Farmacêutica; 

b) Coordenadoria da Saúde da Criança; 

c) Coordenadoria de Almoxarifado; 

d) Coordenadoria do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS; 

e) Coordenadora do SAMU; 

f) Coordenadora de Finanças;  

g) Coordenador de Tratamento Fora do Domicílio (TFD); 

h) Coordenadoria de Vigilância Sanitária; 

i) Coordenadoria Geral de Atenção Básica; 

j) Coordenadoria da Saúde da Mulher e PSE; 

k) Coordenadoria da Zona Rural e Bolsa família; 

l) Coordenadoria do NASF e Saúde do Idoso; 

m) Coordenadoria da Saúde Bucal; 

n) Coordenadoria de Sistemas de informação de saúde; 

o) Coordenadoria da Vigilância Epidemiológica e Endemias; 

p) Coordenadoria da Central de Processamento de Dados; 

q) Coordenadoria do Centro de Atendimento Multidisciplinar. 

VII – Gerência: 

a) De unidades de saúde. 

VIII – Supervisor: 

a) De controle de Endemias. 

IX – Diretorias: 

a) De Transportes; 

b) De Fiscalização das Rotas dos Transportes da Secretaria. 

X - Serviços: 

a) Auxiliar de Serviços Gerais; 
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b) Auxiliar Administrativo; 

c) Agente Administrativo. 

Subseção VI 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 

Art. 18.  A Secretaria Municipal da Infraestrutura tem como finalidade a 

formulação de políticas públicas, diretrizes gerais, planejamento, implantação e 

monitoramento da infraestrutura concernentes às obras públicas do Município de 

Uruçuí, competindo-lhe: 

I – planejar, elaborar, compatibilizar, coordenar, monitorar e aprovar projetos de 

infraestrutura e equipamentos públicos no Município de Uruçuí; 

II – planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e executar obras de 

infraestrutura e equipamentos públicos no Município de Uruçuí; 

III – planejar, compatibilizar, aprovar e autorizar a execução de obras públicas ou 

privadas nas vias e logradouros; 

IV – planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e controlar as 

intervenções no sistema de drenagem do Município;  

V – gerir a produção própria de asfalto; 

VI – coordenar a relação institucional com órgãos e entidades dos demais entes 

federados para a execução de obras públicas; 

VII – realizar perícias e avaliações em bens de interesse público; 

VIII – articular-se com organizações governamentais ou não governamentais 

para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando à implantação de planos, 

programas e projetos relativos à infraestrutura; 

IX – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§ 1º A Secretaria Municipal de Infraestrutura é constituída da seguinte estrutura, 

imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Infraestrutura; 

I - Gabinete do Secretário; 

II - Gabinete do Subsecretário; 

https://sapl.fortaleza.ce.leg.br/ta/3719/text#117818
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III - Diretoria:  

a) Diretoria Administrativo - Financeira; 

IV – Assessorias: 

a) Técnica; 

b) Especial 

V – Coordenadorias: 

a) De Habitação e Urbanismo; 

b) Da Regularização Urbana - REURB. 

V – Serviços: 

a) Auxiliar de serviços gerais; 

b) Vigia. 

Subseção VII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 

Art. 19.  A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer tem como finalidade formular 

e coordenar a execução das políticas públicas de esporte e lazer do Município de Uruçuí, 

competindo-lhe: 

I – formular e executar a política municipal de esportes, coordenando, 

supervisionando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e 

recreativas, como instrumento de inclusão social e promoção do bem-estar físico e 

psicológico à população; 

II – promover a democratização do acesso às práticas de esporte e lazer com 

equidade, participação popular e qualidade para as comunidades de Uruçuí; 

III – acompanhar e monitorar a execução da política de esporte e lazer do 

Município; 

IV – disciplinar, regulamentar, coordenar e promover a realização de eventos e 

práticas esportivas inclusive em vias e logradouros públicos, articulando-se com órgãos 

e entidades do poder público e da iniciativa privada; 



   ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

Página 17 de 67 

 

V – desenvolver estudos, programas e projetos, objetivando a definição de áreas 

para a implantação e promoção das diversas modalidades esportivas, com vistas à 

recreação, ao lazer e à saúde; 

VI – incentivar a comunidade para o melhor aproveitamento dos espaços 

públicos ou recursos naturais para a prática de esportes; 

VII – coordenar e gerenciar os programas e os projetos a serem efetivados pela 

Administração Municipal nas áreas de esporte e lazer; 

VIII – operar e manter em boas condições de uso os equipamentos relacionados 

ao esporte sob a gestão da cidade, e parceiros públicos e privados; 

IX – operar e manter em boas condições de uso os equipamentos relacionados 

ao esporte sob a gestão da cidade; 

X – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§ 1º A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer é constituída da seguinte 

estrutura, imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer: 

I - Gabinete do Secretário; 

II - Gabinete do Subsecretário; 

III - Diretorias: 

a) Diretoria Administrativo - Financeira; 

b) Diretoria de Arbitragem; 

c) Diretoria dos Espaços Poliesportivos; 

d) Diretoria dos Estádios. 

IV - Coordenadorias: 

a) De Esporte Amador; 

b) De Eventos; 

c) De Lazer. 

V – Serviços: 

a) Auxiliar de serviços gerais;  

b) Auxiliar administrativo. 
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Subseção VIII 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Art. 20.  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como finalidade definir 

as políticas públicas, o planejamento, o ordenamento e o controle dos ambientes 

natural e construído no Município de Uruçuí, competindo-lhe: 

I – elaborar, coordenar, executar e monitorar as políticas e diretrizes relativas ao 

meio ambiente, bem como a sua implementação em articulação com as demais 

Secretarias Municipais avaliando, periodicamente, os resultados obtidos; 

II – elaborar, regulamentar e implementar os instrumentos da política municipal 

de meio ambiente, enquanto órgão local integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA; 

III – propor, em articulação com o órgão ou entidade municipal responsável, a 

formação de consórcio intermunicipal, objetivando melhorias nos ambientes natural e 

construído que ultrapassem os limites do Município de Uruçuí; 

IV – proceder ao licenciamento de atividades ou empreendimentos, em 

conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, a legislação ambiental 

municipal, estadual e federal em vigência; 

V – exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos ambientes natural do 

Município de Uruçuí; 

VI – definir e aplicar as compensatórias previstas em Lei pelo não cumprimento 

das medidas necessárias ao controle dos ambientes naturais; 

VII – apoiar e orientar tecnicamente as demais Secretarias na aplicação das 

políticas e da legislação ambiental municipal; 

VIII – articular-se com organizações governamentais ou não governamentais 

para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando à implantação de planos, 

programas e projetos relativos aos temas do meio ambiente; 

IX – disponibilizar informações para a sociedade sobre a questão ambiental; 

X – coordenar ações integradas na área de sua competência quando envolvam 

mais de um órgão municipal, estadual e/ou federal; 
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XI – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é constituída da seguinte 

estrutura, imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

I - Gabinete do Secretário; 

II - Gabinete do Subsecretário; 

III – Departamentos: 

a) Departamento de Recursos Naturais e Biodiversidade; 

b) Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Outorga; 

c) Departamento de Desenvolvimento Educação Ambiental e Sustentável. 

IV – Chefia: 

a) Do Departamento de Recursos Naturais e Biodiversidade; 

b) Do Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Outorga; 

d) Do Departamento de Desenvolvimento Educação Ambiental e Sustentável. 

V – Coordenadorias: 

a) Coordenaria Geral de Desenvolvimento dos Projetos Ambientais; 

VI – Diretoria: 

a) Diretoria de transportes. 

VII – Assessorias: 

a) Técnica; 

b) Especial. 

Subseção IX 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

Art. 21.  A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania tem como 

finalidade planejar, executar, monitorar, avaliar e coordenar as ações de Assistência 

Social e Cidadania no âmbito municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes 

das respectivas políticas nacionais, competindo-lhe: 

I – realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no âmbito do 

Município, em conformidade com as diretrizes e orientações nacionais; 
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II – propor e executar as ações relacionadas ao Sistema Nacional de Emprego 

(SINE) em Uruçuí; 

III – planejar, implantar, coordenar e executar a Rede Municipal de Qualificação 

Profissional; 

IV – elaborar e implementar o plano municipal de educação permanente dos 

trabalhadores do SUAS; 

V – gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; 

VI – gerir o cadastro único dos programas sociais, disponibilizando, 

sistematicamente, informações junto aos demais órgãos da Prefeitura; 

VII – organizar e gerenciar a rede pública do SUAS, rede de qualificação 

profissional, rede SINE; 

VIII – gerir o Programa Bolsa Família no âmbito do Município, estabelecendo 

articulação permanente com os órgãos gestores da educação e saúde em relação ao 

cumprimento das condicionalidades; 

IX – estruturar e manter sistemas de informações referentes ao SUAS, Sistema 

de Emprego e SISAN no âmbito municipal, em conformidade com as diretrizes nacionais; 

X – propor aos respectivos conselhos de assistência social, trabalho e 

qualificação profissional e segurança alimentar e nutricional, padrões de qualidade, 

indicadores sociais e formas de acompanhamento, monitoramento e avaliação das 

respectivas políticas públicas; 

XI – propor e desenvolver em conjunto com as demais secretarias e órgãos do 

Município ações de enfrentamento à pobreza, erradicação do trabalho infantil e 

combate à miséria e a fome; 

XII – difundir as informações sobre vulnerabilidades e riscos sociais no Município; 

XIII – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§1º A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania é constituída da 

seguinte estrutura, imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Assistência 

Social e Cidadania: 
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I - Gabinete do Secretário; 

II - Gabinete do Subsecretário; 

III – Chefia: 

a) Do Departamento de Vigilância Socioassistencial; 

IV – Assessorias: 

a) Técnica; 

b) Especial; 

c) Assessor I.  

V – Coordenadorias: 

a) Coordenadoria da Proteção Social Especial - CREAS; 

b) Coordenadoria da Proteção Social Básica – CRAS; 

c) Coordenadoria de Benefício e Serviços Socioassistenciais; 

d) Coordenadoria da Inclusão Produtiva e Geração de Renda; 

e) Coordenadoria do Cadastro Único. 

VI - Diretorias: 

a) Diretoria de Gestão Financeira e Orçamento; 

b) Diretoria de contratos; 

c) Diretoria de abastecimento e logística; 

d) Diretoria de transportes. 

VII – Conselho Tutelar; 

VIII - Serviços: 

a) Auxiliar de Serviços Gerais; 

b) Auxiliar Administrativo; 

c) Agente Administrativo; 

d) Digitador; 

e) Assistente Social; 

f) Motorista; 

g) Advogado; 

h) Vigia. 
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Subseção X 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Art. 22. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos é o órgão 

central de coordenação e execução da Política de pessoal, previdência, material, 

patrimônio, serviços gerais, licitações e contratos, gestão de documentos e gestão de 

controle de gastos da administração pública do Município, competindo-lhe: 

I - realizar as atividades de administração de pessoal relativas a: 

a) gestão e desenvolvimento de recursos humanos da administração direta, 

incluindo as autarquias e as fundações públicas, através de programas para valorização 

do servidor, com a participação de instituições de ensino; 

b) manutenção de cadastro atualizado de pessoal da administração pública 

direta, e indireta, inclusive autarquias e fundações, para permitir informações 

necessárias à gestão do quadro de pessoal do Município; 

c) preparar os atos necessários ao provimento e vacância de cargos, exoneração, 

demissão, cessão, relocação, redistribuição, afastamento, disponibilidade e 

aposentadoria de pessoal da administração direta; 

d) formular orientações administrativas para a uniformização dos 

procedimentos, rotinas e atividades de pessoal. 

e) coordenar, orientar e controlar as atividades referentes aos processos de 

acumulação de cargos, podendo adotar procedimento administrativo disciplinar 

sumário, para a sua apuração e regularização imediata. 

II - administrar materiais, patrimônio e serviços auxiliares, aí incluídas as 

atividades de: 

a) padronização e codificação de materiais; 

b) conservação e alienação de bens e materiais; 

c) inventariar anualmente bens e materiais; 

d) digitalização, reprodução e arquivamento de documentos; 

e) manutenção e conservação de prédios e, especificamente, do Centro 

Administrativo; 
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f) distribuir correspondências; 

g) administração de serviços auxiliares contratados de terceiros. 

III - promover estudos e ações na área de modernização administrativa e reforma 

do Município, visando o aperfeiçoamento permanente de práticas, métodos e 

procedimentos de gestão e de trabalho; 

IV - administrar o Centro Administrativo; 

V - supervisionar os serviços de processamento de dados e tratamento de 

informações; 

VI - coordenar a elaboração das folhas de pagamento da administração direta e 

indireta do Município; 

VII - elaborar e coordenar o processo de informatização da Administração 

Municipal; 

VIII - prestar serviços de apoio necessário ao funcionamento regular da 

administração; 

IX - coordenar, orientar e controlar as atividades de avaliação do gasto, visando 

assegurar melhor utilização dos recursos públicos, podendo decidir sobre a autorização 

e suspensão de gastos, em observância aos princípios da eficiência e diretrizes 

administrativas do Município de Uruçuí-PI; 

X - supervisionar a implementação das atividades relacionadas com os controles 

relativos aos processos de liquidação, fusão, cisão e incorporação de órgãos e entidades 

da Administração Pública, à conservação, à manutenção e ao acesso ao acervo 

documental desses órgãos ou entidades, bem como a gerência e a recolocação dos seus 

recursos humanos e a alienação do seu patrimônio; 

XI - gerir, coordenar, velar pelo adequado funcionamento do programa Espaços 

da Cidadania e Salas da Cidadania, como repartições públicas nas quais são 

concentradas ações e serviços públicos para atendimento ao cidadão; 

XII - executar atividades de formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos 

Municipais, podendo para isso celebração de convênio ou contratos com entes 

federados; 
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XIII - gerir as parcerias público-privadas e concessões realizadas pela 

Administração Pública Municipal. 

XIV - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§ 1º A Secretaria de Administração terá a seguinte estrutura: 

I - Gabinete do Secretário; 

II – Subsecretário; 

III - Setor de Almoxarifado; 

IV - Setor de copa e cozinha;  

V - Setor de Arquivo; 

VI - Setor de Pessoal; 

VII - Setor de Transportes;  

VIII – Chefia; 

IX - Diretorias: 

a) De gestão de pessoas; 

b) Administrativo – financeira; 

c) De contratos; 

d) De abastecimento e logística; 

e) De transportes.  

X - Coordenadorias: 

a) Coordenadoria Geral dos Transportes da PMU; 

b) Coordenadoria dos Serviços de Vigilância e Serviços Gerais; 

c) Coordenadoria da Sala da Cidadania. 

XI- Assessorias:  

a) Técnica; 

b) Especial; 

c) Assessoria I. 

XII – Serviços: 

a) Auxiliar de Serviços Gerais; 
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b) Auxiliar Administrativo; 

c) Agente Administrativo; 

d) Recepcionista; 

e) Digitador. 

Subseção XI 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  

Art. 23. A Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Uruçuí tem como 

finalidade formular e coordenar a execução das políticas públicas da agricultura familiar 

do Município, competindo-lhe: 

I – formular e executar a política municipal de agricultura familiar, coordenando, 

supervisionando e incentivando a realização de atividades voltadas ao desenvolvimento 

da agricultura familiar; 

II – promover a democratização do acesso aos meios e instrumentos necessários 

ao desenvolvimento da agricultura familiar; 

III – acompanhar e monitorar a execução da política de agricultura familiar do 

Município; 

IV – disciplinar, regulamentar, coordenar e promover a realização de práticas 

voltadas à agricultura familiar, articulando-se com órgãos e entidades do poder público 

e da iniciativa privada; 

V – desenvolver estudos, programas e projetos, objetivando a definição de áreas 

para a implantação e promoção da agricultura familiar no município; 

VI – coordenar e gerenciar os programas e os projetos a serem efetivados pela 

Administração Municipal nas áreas da agricultura familiar; 

§1º A Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura Municipal de Uruçuí é 

constituída da seguinte estrutura, imediatamente subordinada ao Secretário Municipal 

de Agricultura: 

I - Gabinete do Secretário; 

II – Gabinete Subsecretário; 

III – Coordenadorias: 
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a) De Desenvolvimento Rural; 

b) Do Sistema de Inspeção Municipal (SIM); 

c) Do Mercado Público. 

IV – Diretorias: 

a) De Transportes; 

b) Do Controle de Animais na Zona Urbana. 

V – Assessorias: 

a) Especial; 

b) Técnica. 

 

Subseção XII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE 

Art. 24. A Secretaria Municipal de Cultura e Juventude tem como finalidade 

formular e coordenar a execução das políticas públicas da Cultura e Juventude do 

Município, competindo-lhe: 

I – formular e executar a política municipal de cultura e juventude, coordenando, 

supervisionando e incentivando a realização de atividades voltadas ao desenvolvimento 

da cultura e juventude municipal; 

II – promover a democratização do acesso aos meios e instrumentos necessários 

ao desenvolvimento da cultura e juventude; 

III – disciplinar, regulamentar, coordenar e promover a realização de práticas 

voltadas à cultura e juventude, articulando-se com órgãos e entidades do poder público 

e da iniciativa privada; 

IV – desenvolver estudos, programas e projetos, objetivando a definição de 

áreas para a implantação e promoção da cultura e juventude no município; 

V – coordenar e gerenciar os programas e os projetos a serem efetivados pela 

Administração Municipal nas áreas da cultura e juventude; 
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§1º A Secretaria Municipal de Cultura e Juventude de Uruçuí é constituída da 

seguinte estrutura, imediatamente subordinada ao Secretário Municipal de Cultura e 

Juventude: 

I - Gabinete do Secretário; 

II - Subsecretário; 

III – Coordenadorias: 

a) De Juventude; 

b) Da Fundação Cultural Mussolini Carvalho; 

c) Da Cultura para Infância e Adolescência; 

d) Da Cultura. 

IV – Diretorias: 

a) Administrativo - Financeira; 

b) De transportes. 

V – Assessoria: 

a) Especial. 

 

SEÇÃO III 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUBORDINADOS 

Subseção I 

DA CENTRAL DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES 

Art. 25.  A Central de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura de Uruçuí 

tem como finalidade realizar os procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, visando proceder à 

padronização, alcançar a economicidade nas contratações públicas, a transparência nos 

processos licitatórios e a uniformização dos procedimentos, competindo-lhe. 

I – realizar os procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal, as modalidades Concorrência, Concurso, Leilão e as 

denominadas Chamadas Públicas ou outros estabelecidos em Lei; 

II – padronizar, sempre que possível, os Editais de Licitação; 
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III – supervisionar os procedimentos sob sua responsabilidade; 

IV – realizar cotação de preços; 

V – gerenciar as atas de registro de preços referente às contratações não 

corporativas; 

VI – conduzir os procedimentos administrativos voltados à aplicação de sanções 

a licitantes e contratados na forma da legislação aplicável; 

VII – fazer controle de dispensas e inexigibilidades; 

VIII – desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 

§ 1º A Central de Compras, Contratos e Licitações do Município de Uruçuí é 

constituída da seguinte estrutura, imediatamente subordinada ao Coordenador Geral 

de Compras, Contratos e Licitações: 

I - Coordenadoria Geral de Compras, Contratos e Licitações; 

II - Coordenadoria de Compras; 

III - Coordenadoria de Contratos; 

IV - Coordenadoria de Licitações; 

V - Diretoria: 

a) Diretoria dos Sistemas da informação. 

VI- Setor Técnico: 

a) Assessor Técnico; 

VII- Setor Jurídico: 

a) Assessor especial; 

VII - Chefias: 

a) Chefia de Contratos; 

b) Subchefia de Contratos. 

VIII – Serviços: 

a) Auxiliar Administrativo; 

b) Agente Administrativo. 
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§ 2º A Central de Compras, Contratos e Licitações do Município de Uruçuí fica 

subordinada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

Subseção II 

DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO  

Art. 26. A coordenadoria de Comunicação do Município de Uruçuí é constituída 

da seguinte estrutura, imediatamente subordinada ao Coordenador de comunicação: 

I - Gabinete do Coordenador; 

II - Diretorias: 

a) Diretoria de Comunicação; 

b) Diretoria Audiovisual; 

c) De transportes. 

III – Chefias: 

a) De Redação; 

b) De Cinegrafia; 

c) De Sonoplastia. 

IV – Serviços: 

a) Auxiliar administrativo; 

b) Agente administrativo. 

Subseção III 

DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

Art. 27. As competências e estrutura administrativa da Coordenadoria de 

Desenvolvimento Estratégico do município são as definidas na Lei Municipal nº 

670/2015. 

Subseção IV 

DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 

Art. 28. As competências e estrutura administrativa da Coordenadoria de Defesa 

Civil do município são as definidas na Lei Municipal nº 623/2013. 

Subseção V 

STRANS 
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Art. 29. As competências e estrutura administrativa do STRANS do município são 

as definidas na Lei Municipal nº 499/2005. 

 

SEÇÃO IV 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS  

DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Art. 30.  Os Conselhos Municipais são órgãos especiais de participação direta da 

sociedade na Administração Pública e têm por finalidade propor, fiscalizar e 

acompanhar as ações do poder público municipal, sem prejuízo de outras finalidades 

previstas nas leis específicas de cada conselho. 

Parágrafo único - A criação de Conselhos Municipais deverá observar o disposto 

na Lei Orgânica do Município de Uruçuí-PI. 

Art. 31.  Os órgãos e entidades aos quais estão vinculados os Conselhos 

Municipais deverão garantir a sua estruturação e o seu pleno funcionamento. 

Art. 32.  Os Conselhos Municipais de participação social que integram a estrutura 

administrativa do Poder Executivo Municipal são os seguintes: 

I - Conselho Municipal de Saúde; 

II - Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

III - Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica - FUNDEB; 

IV - Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE; 

V - Conselho Municipal de Assistência Social e Cidadania - CMAS; 

VI - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

VII - Conselho Municipal de Defesa Civil. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 



   ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

Página 31 de 67 

 

Art. 33.  A Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Uruçuí-PI 

é composta, quando criadas, pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 

sociedades de economia mista. 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA BÁSICA DOS ÓRGÃOS 

Art. 34.  A estrutura organizacional básica dos órgãos da Administração Direta 

compreende: 

I – Direção superior, representado pelo Secretário Municipal, Coordenador Geral 

de Compras, Contratos e Licitações e outros disciplinados no anexo I desta Lei 

Complementar, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do 

setor de atividades consolidado pela Pasta, inclusive a representação e as relações 

intragovernamentais; 

II – Assessoramento, relativo às funções de apoio direto ao Secretário Municipal 

nas suas responsabilidades; 

III – Execução Programática, representado pelas unidades administrativas 

encarregadas das funções típicas da Pasta, consubstanciadas em programas e projetos 

ou em missões de caráter permanente; 

IV – Execução Instrumental, representada pelas unidades administrativas e de 

tecnologia da informação responsável pela prestação dos serviços necessários ao 

funcionamento da Pasta. 

Art. 35.  Respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição Federal, na 

Constituição do Estado do Piauí e na Lei Orgânica do Município de Uruçuí-PI, o Poder 

Executivo poderá regulamentar, nos casos omissos, por Decreto a organização, a 

estrutura, as atribuições e a distribuição dos cargos em comissão e o funcionamento dos 

órgãos da Administração Pública Municipal Direta. 

Parágrafo único - A organização, a estrutura, as atribuições e o funcionamento 

da Procuradoria Geral do Município estão previstas na Lei Municipal nº 716/2017.  

TÍTULO IV 

DA DIREÇÃO SUPERIOR 
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Art. 36. A direção superior dos órgãos da Administração Direta será exercida 

pelos Secretários Municipais, Coordenador Geral de Compras, Contratos e Licitações e 

outros disciplinados no anexo I desta Lei Complementar. 

Art. 37.  Constituem atribuições básicas dos Secretários Municipais: 

I – promover a administração geral da respectiva Pasta, em estreita observância 

às disposições normativas da Administração Pública Municipal; 

II – exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo 

contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis 

governamentais; 

III – assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários Municipais em 

assuntos de competência da Secretaria de que é titular; 

IV – participar das reuniões do Secretariado com Órgãos Colegiados Superiores 

quando convocado; 

V – fazer indicação ao Prefeito Municipal para o provimento de cargos de Direção 

e Assessoramento da pasta; 

VI – promover o controle e a supervisão das Entidades da Administração Indireta 

vinculadas à Secretaria; 

VII – apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da 

Secretaria, dos Órgãos e das Entidades a ela subordinadas ou vinculadas, ouvindo a 

autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais; 

VIII – decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua 

competência; 

IX –  autorizar a instauração de processos de licitação e ratificar a sua dispensa 

ou declaração de sua inexigibilidade, nos termos da legislação pertinente; 

X – expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa 

interna da Secretaria, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e sobre a 

aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria, bem como os 

atos referentes ao disciplinamento das ações e serviços concernentes à competência 

institucional da Pasta da qual é titular; 
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XI – referendar atos, contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte, ou 

firmá-los, no limite de suas competências legais; 

XII – desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Prefeito 

Municipal, nos limites de sua competência constitucional e legal. 

Art. 38. A remuneração/subsidio dos Secretários Municipais, Coordenador 

Geral de Compras, Contratos e Licitações e outros desta Lei Complementar fica fixada 

na forma do Anexo I desta Lei, ficando revogada qualquer disposição em contrário. 

TÍTULO V 

DO QUADRO DE PESSOAL 

CAPÍTULO I 

DOS CARGOS EFETIVOS 

Art. 39.  O quadro de cargos efetivos do Poder Executivo Municipal são os 

constantes nos Planos de Cargos, Vencimentos e Vantagens do Município de Uruçuí-PI. 

CAPÍTULO II 

DOS CARGOS COMISSIONADOS 

Art. 40.  O quadro de cargos de provimento em comissão da Administração 

Direta do Poder Executivo Municipal, com a respectiva remuneração e atribuições são 

os constantes nos Anexos I, II e IV desta Lei Complementar.  

Art. 41.  Os cargos de provimento em comissão da Administração Indireta, 

quando criados, são os definidos em suas Leis específicas. 

CAPÍTULO III 

DOS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES 

Art. 42. Além dos adicionais e gratificações estabelecidos no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Uruçuí-PI serão concedidos aos servidores municipais 

os seguintes adicionais e gratificações:  

I - Gratificação de Função (GF); 

II - Gratificação de 50%; 

III - Gratificação de Incentivo à Atividade Médica (GIAM); 

IV - Da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET); 
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Subseção I 

Da Gratificação de Função 

Art. 43. A Gratificação de Função - GF poderá ser concedida aos servidores de 

nível superior da classe médica, que tenham, necessariamente, feito residência médica 

presencial com especialização por pelo menos 2 (dois) anos, para atender encargos de 

maior responsabilidade ou maior grau de dificuldade ou extraordinária dedicação, em 

razão das funções cometidas ou atribuições afetas, e que, pela natureza da fidúcia 

inerente à função, tem caráter provisório quanto ao exercício e precária quanto ao 

desempenho. 

Art. 44. Ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de Decreto, cabe a 

livre concessão e cassação do benefício aos servidores ocupantes das funções 

gratificadas. 

Art. 45. A gratificação de função somente será concedida ao servidor que 

efetivamente desenvolver atividades junto ao departamento, setor ou área para o qual 

foi designado. No caso de transferência, mudança de lotação ou alteração das 

atribuições funcionais perderá o servidor a gratificação de função. 

Art. 46. As atribuições cometidas aos detentores de funções gratificadas pelo 

respectivo exercício correspondem à condução dos serviços de atividades nas 

respectivas unidades administrativas, mediante observância de correlação entre 

qualificações ou habilitações profissionais do servidor e essas atribuições inerentes à 

função correspondente, nas respectivas áreas de atuação. 

§ 1º A gratificação mencionada no “caput” deste artigo, a ser paga a cada 

servidor que for nomeado para uma função de confiança é fixado no valor de 50% sobre 

o vencimento.  

Art. 47. A gratificação de função prevista nesta Lei Complementar não se 

incorporará à remuneração do servidor para qualquer fim. 

 

Subseção II 

Da Gratificação de 50% 
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Art. 48. A gratificação de 50% poderá ser concedida aos servidores 

comissionados com graduação em nível superior para atender encargos de maior 

responsabilidade ou maior grau de dificuldade ou extraordinária dedicação, em razão 

das funções cometidas ou atribuições afetas, e que, pela natureza da fidúcia inerente à 

função, tem caráter provisório quanto ao exercício e precária quanto ao desempenho. 

Art. 49. Ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de Decreto, cabe a 

livre concessão e cassação do benefício aos servidores ocupantes dos cargos 

comissionados que desempenhem encargos de maior responsabilidade ou maior grau 

de dificuldade ou extraordinária dedicação. 

Art. 50. As atribuições cometidas aos detentores da Gratificação de 50% pelo 

respectivo exercício correspondem à condução dos serviços de atividades nas 

respectivas unidades administrativas, mediante observância de correlação entre 

qualificações ou habilitações profissionais do servidor e essas atribuições inerentes à 

função correspondente, nas respectivas áreas de atuação. 

§ 1º A gratificação mencionada no “caput” deste artigo, a ser paga a cada 

servidor que for nomeado para uma atribuição com maior grau de dificuldade ou 

extraordinária dedicação é fixada no valor de 50% sobre o vencimento do servidor.  

 

Subseção III 

GIAM 

Art. 51.  A Gratificação de Incentivo à Atividade Médica (GIAM) será disciplinada 

pela Lei Municipal nº 639 de 27 de novembro de 2013. 

 

Subseção IV 

Da Gratificação de Condição Especial de Trabalho 

Art. 52. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho será concedida com 

vistas ao interesse público de fixar o servidor em determinadas regiões, incentivá-lo no 

exercício de determinadas funções, ou quando estas se realizarem em locais ou por 

meio e modos ou para fins especiais que reclamem tratamento especial.  
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§ 1º A Gratificação, de que trata este artigo, será fixada pelo Prefeito Municipal, 

após ouvir o Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no modo e 

forma e nas circunstâncias definidas no anexo III.  

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 53.  Ficam fundidas a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria 

Municipal de Juventude, passando a denominar-se Secretaria Municipal de Cultura e 

Juventude. 

Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a, mediante a expedição dos 

instrumentos normativos pertinentes, adequar o orçamento do Município às mudanças 

decorrentes desta Lei, procedendo a ajustes tais como transpor, remanejar e transferir 

recursos e dotações orçamentárias, abrir créditos especiais ou suplementares e criar 

grupos de despesa para a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, observado o art. 

43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 55.  As alterações da estrutura administrativa estabelecidas nesta Lei serão 

implantadas gradativamente, à medida que os demais instrumentos orçamentários, 

legais e regulamentares forem se concretizando. 

Art. 56.  Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a proceder no 

orçamento do Município, mediante Créditos especiais, às alterações que se fizerem 

necessárias para as mudanças decorrentes desta Lei. 

Parágrafo único - Os órgãos e entidades que sofrerem alteração nas suas 

atribuições, decorrentes desta Lei, ficam autorizados a realizar a execução orçamentária 

prevista na Lei Orçamentária Anual, até que sejam realizados os devidos ajustes 

orçamentários. 

Art. 57.  Fica autorizado o Poder Executivo, para atender à nova estrutura 

organizacional do Município, a abrir, à vigente Lei Orçamentária Anual, crédito especial 

até o limite dos saldos das dotações dos programas, ações e grupos de despesas dos 

órgãos fundidos, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos 

de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro em favor do 
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órgão sucessor, observado o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 

4320/1964. 

Art. 58. Ficam mantidos as Secretarias Municipais, Órgãos e conselhos existentes 

no âmbito da administração direta e indireta criados por lei municipal, com as alterações 

apresentadas nesta Lei Complementar. 

Art. 59. Fica revogada a Lei Municipal nº 605 de 13 de dezembro de 2011 na sua 

integralidade. 

Art. 60. Fica revogada a Lei Municipal nº 642 de 27 de março de 2014. 

Art. 61. Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta Lei 

Complementar, em especial as disposições em contrário contidas na Lei Municipal nº 

565 de 30 de março de 2009; na Lei Municipal nº 734 de 27 de março de 2018. 

Art. 62. As despesas decorrentes desta lei Complementar correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 63. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação com 

seus efeitos legais retroagidos ao primeiro dia de fevereiro de 2022. 

 

Gabinete do Prefeito de Uruçuí, Estado do Piauí, ao vigésimo quinto dia do mês 

de março de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

__________________________________________ 
Francisco Wagner Pires Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI 
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Anexo I 
 

QUADRO DE CARGOS DE DIREÇÃO E GERÊNCIA SUPERIOR 
 

CARGO   SUBSÍDIO 
QUANTIDADE 
DE VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO  R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTERIOR R$ 6.300,00  1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CIDADANIA 

R$ 6.300,00  1 

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  R$ 6.300,00  1 

COORDENADOR GERAL DA CENTRAL DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES  

R$ 6.300,00  1 

OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO R$ 4.000,00  1 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO R$ 6.300,00  1 

TOTAL 
 

17 
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ANEXO II 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

CARGO VENCIMENTO 
QUANTIDADE 
DE VAGAS 

SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO R$ 4.000,00 1 

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADM 
E RECURSOS HUMANOS 

R$ 1.500,00 1 

CHEFE DO SETOR DE COPA E COZINHA R$ 1.500,00 1 

CHEFE DO SETOR DE ARQUIVOS DA SEC. DE ADM E 
RECURSOS HUMANOS 

R$ 1.500,00 1 

CHEFE DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE ADM E 
RECURSOS HUMANOS 

R$ 2.000,00 1 

CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES DA PMU R$ 4.000,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE ADM E 
RECURSOS HUMANOS 

R$ 1.500,00 1 

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAE R$ 1.500,00 1 

COORDENADOR DE VIGILANCIA E SERVIÇOS GERAIS DA 
SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS 

R$ 1.500,00 1 

ASSESSOR I R$ 1.212,00 115 

ASSESSOR ESPECIAL R$ 2.000,00 20 

ASSESSOR TÉCNICO R$ 2.500,00 8 

COORDENADOR DA SALA DA CIDADANIA R$ 1.500,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

COORDENADOR GERAL DOS DEPARTAMENTOS DE 
FINANÇAS, CONTABILIDADE, FISCALIZAÇÃO E 
TRIBUTOS  

R$ 6.000,00 1 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 
CANTABILIDADE 

R$ 2.000,00 1 

DIRETOR DE CONTRATOS DA SEC. DE FAZENDA R$ 2.000,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE DA SECRETARIA DE 
GOVERNO 

R$ 5.000,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE GOVERNO R$ 1.500,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

SUBSECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 4.000,00 1 
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CHEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL 

R$ 3.000,00 1 

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – 
CREAS 

R$ 2.500,00 1 

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS R$ 2.500,00 1 

COORDENADOR DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO 
DE RENDA 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO R$ 2.000,00 1 

DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DA 
SASC 

R$ 2.000,00 1 

DIRETOR DE CONTRATOS DA SASC R$ 1.500,00 1 

DIRETOR DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DA SASC R$ 1.500,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTE DA SASC R$ 1.500,00 1 

CONSELHEIRO TUTELAR R$ 2.200,00 5 

DIRETOR DE GESTÃO DA SASC R$ 2.000,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

SUBSECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE R$ 4.000,00 1 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
NATURAIS E BIODIVERSIDADE 

R$ 2.500,00 1 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 
LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E OUTORGA 

R$ 2.500,00 1 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
SUSTENTÁVEL 

R$ 2.500,00 1 

COORDENADOR GERAL DE DESENVOLVIMENTO DOS 
PROJETOS AMBIENTAIS 

R$ 3.000,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 

R$ 1.500,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

SUBSECRETÁRIO DE AGRICULTURA R$ 4.000,00 1 

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA ZONA 
RURAL 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO SISTEMA INSPEÇÃO MUNICIPAL 
(SIM) 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO MERCADO PÚBLICO R$ 1.220,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE AGRICULTURA R$ 1.500,00 1 

DIRETOR DO CONTROLE DE ANIMAIS R$ 1.220,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R$ 4.000,00 1 

DIRETOR ADMININSTRATIVO - FINANCEIRO DA SEC. 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

R$ 1.220,00 1 
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DIRETOR DE ARBITRÁGEM R$ 1.220,00 1 

DIRETOR DOS ESPAÇOS POLIESPORTIVOS R$ 1.220,00 1 

DIRETOR DOS ESTÁDIOS ESPORTIVOS R$ 1.220,00 1 

DIRETOR DE ESPORTE AMADOR R$ 1.220,00 1 

DIRETOR DE EVENTOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER R$ 1.220,00 1 

DIRETOR DO COMPLEXO POLIESPORTIVO R$ 1.220,00 1 

DIRETOR DE LAZER DA SEC. DE ESPORTE E LAZER R$ 1.220,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE 

SUBSECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE R$ 4.000,00 1 

COORDENADOR DE JUVENTUDE R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE CULTURA R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL 
MUSSOLINE CARVALHO 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE R$ 2.000,00 1 

COORDENADORIA DA CULTURAPARA INFANCIA E 
JUVENTUDE 

R$ 2.000,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE CULTURA E 
JUVENTUDE 

R$ 1.500,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR 

SUBSECRETÁRIO DE INTERIOR R$ 4.000,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.000,00 1 

CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E 
LOGÍSTICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 

R$ 2.000,00 1 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA ASSISTÊSNCIA FARMACÊNTICA R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA SAÚDE DA CRIANÇA R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC. SAÚDE R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO CAPS R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO SAMU R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE FINANÇAS DA SAÚDE R$ 2.000,00 1 

CHEFE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEC. DE SAÚDE  R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO TFD (TRATAMENTO FORA DO 
DOMICÍLIO) 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 2.000,00 1 

COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA SAÚDE DA MULHER E PSE R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA ZONA RURAL E BOLSA FAMÍLIA R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO NASF E SAÚDE DO IDOSO R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL R$ 2.000,00 1 
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COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA 
SAÚDE 

R$ 1.500,00 1 

COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 
ENDEMIAS 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO CENTRO DE ATENDIMENTO 
MULTIDISCIPLINAR 

R$ 2.000,00 1 

SUPERVISOR DO CONTROLE DE ENDEMIAS R$ 1.500,00 1 

GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  R$ 2.000,00 10 

DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

R$ 2.000,00 1 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS DOS 
TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 

R$ 1.500,00 1 

GABINETE DO PREFEITO 

ASSISTENTE DE GABINETE R$ 5.000,00 1 

CHEFE DE DIVISÃO R$ 1.500,00 1 

CHEFE DE CERIMONIAL R$ 2.000,00 1 

ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE DO PREFEITO R$ 5.000,00       1 

SUPERVISOR DO GABINETE DO PREFEITO R$ 2.000,00 1 

SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR R$ 1.300,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTES DO GABINETE DO 
PREFEITO 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES 

COORDENADOR DE COMPRAS DA CCCL R$ 4.000,00 1 

COORDENADOR DE CONTRATOS DA CCCL R$ 4.000,00 1 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES DA CCCL R$ 4.000,00 1 

DIRETOR DO SISTEMA DA INFORMAÇÃO DA CCCL R$ 3.000,00 1 

CHEFE DE CONTRATOS DA CCCL R$ 4.000,00 1 

SUBCHEFE DE CONTRATOS DA CCCL R$ 3.000,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO R$ 4.000,00 1 

DIRETOR DE TI R$ 3.000,00 1 

DIRETOR DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS 
INSTITUCIONAIS 

R$ 3.000,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA R$ 4.000,00 1 

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SEINFRA R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE HABITAÇÃO E URBANISMO  R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA REURB R$ 2.000,00 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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COORDENADOR FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR PEDAGÓGICO R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE SUPERVISÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR  R$ 1.500,00 1 

COORDENADOR ESCOLAR R$ 2.000,00 11 

DIRETOR DE ESCOLAR R$ 2.000,00 11 

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE 
EDUCAÇÃO 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
PREDIAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
ESCOLARES 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE INFORMÁTICA R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DA DIVISÃO DE ESTÁTISTICA E COLETA 
DE DADOS – CENSO 

R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO CONVIVA EDUCAÇÃO R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DO PDDE R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DAS FREQUENCIAS ESCOLARES R$ 2.000,00 1 

COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS R$ 1.500,00 1 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS 
DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

R$ 1.500,00 1 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 

R$ 2.000,00 1 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E 
PATRIMÔNIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

R$ 1.500,00 1 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DA SEC. 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

R$ 1.500,00 1 

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

R$ 2.000,00 1 

DIRETOR FINANCEIRO DA SEC. DA EDUCAÇÃO R$ 2.000,00 1 

DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

R$ 2.000,00 1 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES R$ 1.500,00 1 

DIRETOR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME R$ 1.500,00 1 

SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO R$ 4.000,00 1 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 

COORDENADOR DA COMUNICAÇÃO R$ 4.000,00 1 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO R$ 2.000,00 1 

DIRETOR AUDIOVISUAL R$ 1.500,00 1 

CHEFE DE REDAÇÃO  R$ 1.500,00 1 

CHEFE DE CINEGRAFIA R$ 1.500,00 1 
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CHEFE DE SONOPLASTIA R$ 1.500,00 1 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO R$ 6.000,00 1 

COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 

COORDENADOR DA DEFESA CIVIL R$ 3.500,00 1 

COORDENADORIA DE DESESNVOVIMENTO ESTRATÉGICO 

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO R$ 3.500,00 1 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 

COORDENADOR DO STRANS R$ 2.000,00 1 

SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO R$ 4.000,00 1 

TOTAL   317 
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Anexo III 
 

QUADRO DE GRATIFICAÇÕES DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO 
 

GRATIFICAÇÃO   VALOR 

CET I R$ 100,00  

CET II R$ 200,00  

CET III R$ 300,00  

CET IV R$ 400,00  

CET V R$ 500,00  

CET VI R$ 600,00  

CET VII R$ 700,00  

CET VIII R$ 800,00  

CET IX R$ 900,00  

CET X R$ 1.000,00  
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Anexo IV 

ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS 

1. Assistente de Gabinete: 

Coordenar, de acordo com diretrizes emitidas pelo Secretário Chefe de Gabinete, o 

funcionamento da rotina de atendimento ao público no gabinete e as pautas de 

reuniões; Coordenar a elaboração, recebimento e organização de correspondências, 

bem como os arquivos afetos às atividades do gabinete; Coordenar a verificação e 

controle das necessidades de insumos, matérias de expediente e demais bens 

indispensáveis ao adequado funcionamento do gabinete, demando aquisição 

quando for o caso; Assessorar o Secretário Chefe de Gabinete na transmissão aos 

demais órgãos e secretarias das ordens e comunicados do gabinete, além de realizar 

outras tarefas afins. 

2. Assessor Especial: 

Assessorar os agentes políticos do governo municipal, assim considerados o Prefeito, 

o Vice-Prefeito, o Secretário de Município ou titular de cargo equiparado, na esfera 

administrativa municipal; Assessorar o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Secretário de 

Município ou titular do cargo equiparado em matérias que requeiram o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de interesse 

do governo municipal; Assessorar e acompanhar o Prefeito Municipal, o Secretário 

de Município ou titular cargo equiparado em viagem fora do município com 

dedicação exclusiva, tendo disponibilidade e habilitação para condução de veículos 

automotores leves; Assessorar o Prefeito Municipal, o Secretário de Município ou 

titular cargo equiparado na geração, articulação e análise das variáveis que integram 

os processos de tomada de decisão da autoridade superior, e que, pela importância 

delas, necessitam serem confiáveis por verdadeiras e pertinentes com o projeto do 

Governo Municipal; Assessorar o Prefeito, o Secretário de Município ou titular cargo 

equiparado analisando e instruindo expedientes submetidos à decisão dele; 

assessorar o Prefeito Municipal, o Secretário de Município ou titular cargo 
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equiparado no trabalho de controle do cumprimento das ordens dele emanadas, das 

leis e dos atos normativos municipais, no âmbito de atuação da respectiva unidade; 

Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito 

Municipal, o Secretário de Município ou titular cargo equiparado. 

3. Assessor Jurídico da Sec. de Chefia de Gabinete: 

Assessorar os agentes políticos do governo municipal, assim considerados o Prefeito, 

o Vice-Prefeito, o Secretário de Município ou titular de cargo equiparado, na esfera 

administrativa em assuntos de natureza jurídica e legal; zelar pela observância dos 

princípios norteadores da Administração Pública e demais ordenamentos jurídicos; 

assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando 

pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes; assistir o Prefeito 

Municipal, no controle interno da legalidade dos atos da Administração; sugerir ao 

Prefeito Municipal, medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público; 

fixar a interpretação da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal, das leis, dos tratados e demais 

atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da 

Administração Municipal; unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta 

aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias nas esferas da Administração 

Municipal; Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo 

Prefeito Municipal, o Secretário de Município ou titular cargo equiparado. 

4. Assessor Jurídico da Sec. Municipal de Governo: 

Assessorar o Secretário Municipal de Governo, na esfera administrativa em assuntos 

de natureza jurídica e legal; acompanhar procedimentos judiciais e administrativos 

internos e externos, em todas as instâncias e áreas relacionadas à Secretaria; 

supervisionar fatos e atos jurídicos relativos ao patrimônio da Secretaria; emitir 

pareceres, despachos e informações de caráter jurídico nos assuntos que são 

submetidos a seu exame; encaminhar para publicação os extratos ou resumo dos 

contratos, convênios e congêneres de interesse da Secretaria, bem como seus 

aditamentos e alterações no Diário Oficial dos Municípios (DOM), obedecendo aos 
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prazos legais; prestar informações e subsídios à Procuradoria Geral do Município 

(PGM) nas ações e feitos de interesse da Secretaria, além de realizar outras tarefas 

afins. 

5. Assessor Técnico: 

Assessorar os agentes políticos do governo municipal, assim considerados o Prefeito, 

o Vice-Prefeito, o Secretário de Município ou titular de cargo equiparado, na esfera 

administrativa municipal em questões que necessitem de conhecimentos técnicos 

com formação superior, além de desempenhar outras atividades correlatas que lhe 

forem atribuídas pelo Prefeito Municipal, o Secretário de Município ou titular de 

cargo equiparado. 

6. Assessor I: 

Assessorar os agentes de execução, assim considerados o chefe de departamento, o 

diretor de setor, o coordenador ou titular de cargo equiparado, na esfera 

administrativa municipal; Assessorar o chefe de departamento, o diretor de setor, o 

coordenador ou titular de cargo equiparado matérias que requeiram o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de interesse 

do governo municipal; Assessorar e acompanhar o chefe de departamento, o diretor 

de setor, o coordenador ou titular de cargo equiparado em viagem fora do município 

com dedicação exclusiva, tendo disponibilidade e habilitação para condução de 

veículos automotores leves; Assessorar o chefe de departamento, o diretor de setor, 

o coordenador ou titular de cargo equiparado na geração, articulação e análise das 

variáveis que integram os processos de tomada de decisão da autoridade superior, 

e que, pela importância delas, necessitam serem confiáveis por verdadeiras e 

pertinentes com o projeto do Governo Municipal;  Desempenhar outras atividades 

correlatas que lhe forem atribuídas pelo chefe de departamento, diretor de setor ou 

titular de cargo equiparado. 

7. Chefe de Cerimonial: 

Planejar e coordenar e planejar todas as etapas de organização e de execução dos 

eventos e solenidades oficiais; Promover a interação com as Secretarias e demais 
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órgãos necessários à realização dos eventos e solenidades oficiais; Nos eventos e 

solenidades que envolverem a participação de autoridades integrantes de outros 

entes federativos ou de outros órgãos públicos, realizar o prévio contato com os 

respectivos órgãos de cerimonial para garantir atuação sincronizada; Realizar 

emissão de convites e, quando for o caso, a confirmação de presença de autoridades 

e convidados, inclusive para ter previsão do número de participantes; Garantir a 

prévia verificação das condições físicas do estabelecimento do evento, podendo 

requisitar de outras Secretarias e órgãos os serviços técnicos necessários para tanto, 

quando for necessário; Provocar previamente os órgãos competentes para garantir, 

quando for o caso, a segurança dos eventos e solenidades oficiais; Garantir, 

diretamente ou através de outras Secretarias e órgãos, a disponibilização e 

adequado funcionamento dos equipamentos necessários para realização dos 

eventos e solenidades oficiais, além de realizar outras tarefas afins. 

8. Chefe de Divisão: 

Assessor a Secretária da Chefia de Gabinete na organização de documentos do 

Gabinete do Prefeito; Auxiliar o Secretário de Gabinete e o Chefe de Cerimonial na 

organização de agendas, eventos e solenidades oficiais, inclusive na fase de 

planejamento das ações, além de executar outras atribuições que forem cometidas 

pelo Secretário de Chefia de Gabinete. 

9. Chefe do Setor Pessoal da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos:  

Chefiar e planejar as atividades de gestão de pessoal, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

10. Chefe do Setor de Arquivos da Sec. Municipal de Administração e Recursos 

Humanos: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão de arquivos, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 
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11. Chefe do Setor de Almoxarifado da Sec. Municipal de Administração e Recursos 

Humanos:  

Chefiar e controlar a gestão do Almoxarifado Municipal, adotando estratégias que 

assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos, além de realizar outras tarefas afins. 

12. Chefe do Setor de Transportes da Prefeitura Municipal Uruçuí-PI: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão de todos os transportes do município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação das 

atividades do município que tenham correlação com os transportes município; zelar 

pela perfeita condição de uso dos transportes do município; analisar as solicitações 

de veículos e elaborar planilha diária de distribuição destes; elaborar levantamentos 

das necessidades do município relacionadas aos transportes municipais; exercer 

controle sobre o combustível, produtos e peças utilizadas nos veículos; providenciar 

recurso relativo às multas de trânsito; encaminhar para outros órgãos as multas 

referentes a veículos cedidos pelo Município; dar ciência da multa ao infrator para 

que o mesmo possa providenciar defesa no prazo legal; encaminhar os veículos 

danificados para serem reparados em oficina mecânica autorizada; encaminhar os 

veículos não passíveis de conserto para a Diretoria de Patrimônio, além de realizar 

outras tarefas afins. 

13. Chefe do Setor de Copa e Cozinha da Sec. Municipal de Administração e Recursos 

Humanos: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão da Copa e Cozinha do Prédio da Prefeitura 

Municipal de Uruçuí, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela 

eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

14. Chefe do Departe de Administração e Logística da Sec. Municipal de Saúde: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão do Departamento de Administração e 

Logística da Sec. Municipal de Saúde, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e 

zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras 

tarefas afins. 
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15. Chefe do Departamento de Regulação da Sec. Municipal de Saúde: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão do Departamento de Regulação da Sec. 

Municipal de Saúde, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela 

eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

16. Chefe do Departamento de Programas Federais da Sec. Municipal de Educação: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão do Departamento de Programas Federais 

da Sec. Municipal de Educação, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando 

pela eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

17. Chefe do Departamento de Controle e Distribuição de Merenda Escolar da Sec. 

Municipal de Educação: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão do Departamento de Controle e 

Distribuição de Merenda Escolar da Sec. Municipal de Educação, desenvolvendo 

ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, 

além de realizar outras tarefas afins. 

18. Chefe do Departamento de Material e Patrimônio da Sec. Municipal de Educação: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão do Departamento de Material e 

Patrimônio da Sec. Municipal de Educação, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

19. Chefe de Contratos da CCCL: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão de contratos da Central de Compras, 

Contratos e Licitações, auxiliar o coordenador de contratos da CCL, desenvolvendo 

ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, 

além de realizar outras tarefas afins. 

20. Chefe do Departamento de Contratos da Sec. Municipal de Educação: 
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Chefiar e planejar as atividades de gestão do Departamento de Contratos da Sec. 

Municipal de Educação, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela 

eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

21. Chefe de Gabinete da Sec. Municipal de Educação: 

Coordenar, supervisionar e controlar o cumprimento das diretrizes delineadas pelo 

Secretário Municipal de Educação, monitorando resultados e assessorando-o na 

consecução dos objetivos propostos, além de realizar outras tarefas afins. 

22. Chefe de Redação: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão da Redação da Coordenadoria de 

Comunicação, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência 

na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

23. Chefe de Sonoplastia: 

Chefiar e planejar as atividades de gestão do setor de sonoplastia da Coordenadoria 

de Comunicação, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela 

eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

24. Coordenador de Vigilância e Serviços Gerais da Sec. Municipal de Administração e 

Recursos Humanos: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão da Vigilância e Serviços Gerais da Sec. 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

25. Coordenador de Vigilância e Serviços Gerais da Sec. Municipal de Administração e 

Recursos Humanos: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão da Vigilância e Serviços Gerais da Sec. 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 
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26. Coordenador da Sala da Cidadania: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão da Sala da Cidadania, desenvolvendo 

ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação dos serviços que 

são realizados e oferecidos ali para população, além de realizar outras tarefas afins. 

27. Coordenador Geral dos Departamentos de Finanças, Contabilidade, Fiscalização e 

Tributos: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão dos departamentos de Finanças, 

Contabilidade, Fiscalização e Tributos, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e 

zelando pela eficiência na prestação destas atividades; prestar suporte direto ao 

Secretário de Fazenda na resolução de demandas correlatas às atribuições da 

Secretaria Municipal de Fazenda, além de realizar outras tarefas afins. 

28. Coordenador do Departamento de Fiscalização e Tributos: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do departamento de Fiscalização e 

Tributos, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação das atividades correlatas ao departamento, além de realizar outras tarefas 

afins. 

29. Coordenador do Departamento de Finanças: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do departamento de Finanças, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação das 

atividades correlatas ao departamento, além de realizar outras tarefas afins. 

30. Coordenador do Departamento de Contabilidade: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do departamento de Contabilidade, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação das 

atividades correlatas ao departamento, além de realizar outras tarefas afins. 

31. Coordenador da Proteção Social Especial – CREAS: 

Coordenar, orientar e controlar os projetos e programas de proteção social especial, 

adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela 
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, além de realizar outras 

tarefas afins. 

32. Coordenador da Proteção Social Básica – CRAS: 

Coordenar, orientar e controlar os projetos e programas de proteção social básica, 

adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, além de realizar outras 

tarefas afins. 

33. Coordenador de Benefícios e Serviços: 

Coordenar e planejar os projetos e programas de apoio às entidades sociais 

existentes no Município voltados à obtenção de benefícios sociais, permitindo a 

consecução dos objetivos previstos em seus estatutos, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

34. Coordenador da Inclusão Produtiva e Geração de Renda: 

Coordenar e planejar os projetos e programas de apoio às entidades sociais 

existentes no Município voltados à inclusão produtiva de renda, permitindo a 

consecução dos objetivos previstos, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e 

zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras 

tarefas afins. 

35. Coordenador do Cadastro Único: 

Coordenar e planejar os projetos e programas voltados a implementação e 

manutenção do Cadastro Único, permitindo a consecução dos objetivos previstos, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

36. Coordenador de Comunicação: 

Coordenar e planejar atividades relativas à comunicação de massa, especialmente a 

produção de matérias de cunho jornalístico e informativo sobre fatos e feitos da 

administração municipal, divulgando-as através de veículos apropriados; produzir e 

divulgar matérias para refutar notícias equivocadas e prejudiciais ao governo 
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municipal que forem veiculadas; atender jornalistas e profissionais assemelhados, 

fornecendo-lhes informações e materiais solicitados; selecionar matérias 

jornalísticas que digam respeito ao governo municipal e informar o Prefeito; arquivar 

todos materiais de imprensa de interesse para o Município, de sua autoria ou não, 

além de realizar outras tarefas afins. 

37. Coordenador de Desenvolvimento da Zona Rural: 

Coordenar e planejar os projetos e programas de desenvolvimento da agricultura 

familiar na zona rural de forma a estimular a produção rural, desenvolvendo ações 

de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência da prestação destas atividades, além 

de realizar outras tarefas afins. 

38. Coordenador do Sistema de Inspeção Municipal (SIM): 

Coordenar e planejar o Sistema de Inspeção Municipal, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência da prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

39. Coordenador do Mercado Público: 

Coordenar e planejar o Mercado Público, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento 

e zelando pela eficiência da prestação das atividades desenvolvidas ali, além de 

realizar outras tarefas afins. 

40. Coordenador do Departamento da Educação Ambiental Sustentável: 

Coordenar e fomentar atividades que envolvam a educação ambiental como 

comunicação educativa; desenvolver e apoiar a realização de estudos, pesquisas e 

metodologias de educação ambiental; produzir material didático e informativo; 

reunir, tratar e disseminar o conhecimento acumulado nessa área; promover a 

capacitação dos recursos humanos no âmbito ambiental; monitorar e avaliar práticas 

de educação ambiental; e difundir programas e campanhas educativas de temas 

relacionados ao meio ambiente; implementar e difundir as ações do plano municipal 

de educação ambiental, além de realizar outras tarefas afins. 

41. Coordenador do Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Outorga: 



   ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

Página 56 de 67 

 

Coordenar, planejar e orientar as atividades de controle da qualidade ambiental, no 

que se refere às atribuições do órgão local do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; fomentar projetos que visem ao monitoramento e ao controle da 

qualidade ambiental do Município; emitir licenças e autorizações ambientais com 

vistas a controlar a qualidade do meio ambiente municipal; fiscalizar o cumprimento 

dos acordos referentes ao Termo de Compromisso Ambiental das licenças e 

autorizações ambientais emitidas; elaborar diretrizes de reparação de danos 

ambientais; analisar processos para emissão de licenças ambientais; realizar 

fiscalizações de empreendimentos que requerem licenciamento ambiental, além de 

realizar outras tarefas afins. 

42. Coordenador do Departamento de Recursos Naturais e Biodiversidade: 

Coordenar, planejar e orientar os trabalhos de identificação de nascentes, córregos, 

rios e lagoas, sendo todas nascentes do Município; identificação, conservação e 

recuperação dos recursos hídricos municipais; elaboração de programas e projetos 

de recuperação de áreas degradadas; elaboração e desenvolvimento de Programas 

e projetos de reflorestamento; elaboração de projetos de arborização urbana; 

elaboração e desenvolvimento de projetos de natureza ambiental que vise 

melhorar, recuperar e conservar os recursos naturais, além de realizar outras tarefas 

afins. 

43. Coordenador de Compras da CCCL: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão de Compras do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

44. Coordenador de Contratos da CCCL: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão de Contratos do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades; Formalização de processos de pagamento; Verificação da 

documentação apresentada para composição dos processos de pagamento; 

Acompanhamento das obrigações contratuais; Controle dos pagamentos dos itens 
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constantes nas planilhas de composição dos valores dos postos contratados, além 

de realizar outras tarefas afins. 

45. Coordenador de Licitações da CCCL: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão de Licitações do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

46. Coordenador de Habitação e Urbanismo: 

Coordenar, planejar e controlar projetos e programas para desenvolvimento de 

áreas urbanas, adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos 

delineados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, além de realizar outras 

tarefas afins. 

47. Coordenador da REURB: 

Coordenar, planejar e controlar projetos e programas de regularização fundiária de 

áreas urbanas, adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos 

delineados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, além de realizar outras 

tarefas afins. 

48. Coordenador da Assistência Farmacêutica: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão de Assistência Farmacêutica do 

Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

49. Coordenador da Saúde da Criança: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão da Saúde da Criança do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

50. Coordenador do Almoxarifado da Sec. Municipal de Saúde: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do Almoxarifado da Sec. Municipal de 

Saúde, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

51. Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: 
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Coordenar e planejar as atividades de gestão do Centro de Atenção Psicossocial do 

Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

52. Coordenador do SAMU: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência do Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela 

eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

53. Coordenador de Finanças da Sec. Municipal de Saúde: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do setor de finanças da Sec. Municipal 

de Saúde, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

54. Coordenador do Tratamento Fora do Domicílio – TFD: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do Tratamento Fora do Domicílio-TFD 

do Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência 

na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

55. Coordenador da Vigilância Sanitária: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão da Vigilância Sanitária do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

56. Coordenador de Imunização: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do setor de Imunização do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

57. Coordenador Geral da Atenção Básica: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão da Atenção Básica do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

58. Coordenador da Saúde da Mulher e PSE: 
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Coordenar e planejar as atividades de gestão da Saúde da Mulher, desenvolvendo 

ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, 

além de realizar outras tarefas afins. 

59. Coordenador da Saúde na Zona Rural e Bolsa Família: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão a Saúde na Zona Rural e Bolsa Família, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

60. Coordenador do NASF e Saúde do Idoso: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do NASF e Saúde do Idoso, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

61. Coordenador da Saúde Bucal: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão da Saúde Bucal no Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

62. Coordenador do Sistema de Informação da Saúde: 

Coordenar e planejar as atividades de gestão do Sistema de Informação da Saúde, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

63. Coordenador da Vigilância Epidemiológica e Endemias: 

Coordenar e planejar as atividades da Vigilância Epidemiológica e Endemias do 

Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

64. Coordenador da Vigilância Epidemiológica e Endemias: 

Coordenar e planejar as atividades da Vigilância Epidemiológica e Endemias do 

Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

65. Coordenador da Central de Processamento de Dados: 
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Coordenar e planejar as atividades da Central de Processamento de dados da 

Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando 

pela eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

66. Coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar: 

Coordenar e planejar as atividades do Centro de Atendimento Multidisciplinar 

oferecido pela Sec. Municipal de Saúde, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento 

e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras 

tarefas afins. 

67. Coordenador Financeiro da Sec. Municipal de Educação: 

Coordenar e planejar as atividades do Centro de Atendimento Multidisciplinar 

oferecido pela Sec. Municipal de Saúde, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento 

e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras 

tarefas afins. 

68. Coordenador Pedagógico: 

Assessorar tecnicamente a construção do Projeto Político Pedagógico da escola em 

todas as suas etapas; elaboração, implementação e avaliação; Promover, junto com 

a Direção, a integração dos professores das diferentes disciplinas e segmentos, 

garantindo a interdisciplinaridade e a articulação entre as diferentes séries e níveis 

da Educação Básica; Departamento de Educação; Coordenar, organizar e participar, 

junto com a Direção, dos Centros de Estudos, Conselhos de Classe e outras 

atividades promovidas pela unidade escolar; Conhecer e participar da elaboração 

das normas que regulam o gerenciamento da unidade escolar; Assessorar 

tecnicamente a Direção na elaboração dos horários da unidade escolar 

possibilitando melhor atendimento ao aluno e garantindo a concretização do 

processo ensino-aprendizagem, de acordo com a legislação vigente; Promover, junto 

à Direção, a avaliação continuada de todo o trabalho escolar, a partir da análise dos 

quadros de desempenho e outros instrumentos criados pela Unidade Escolar 

(bimestrais e finais);  Orientar e acompanhar as estratégias de recuperação paralela 

e final; Articular todo o trabalho da Unidade Escolar, no que se refere à organização 
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dos recursos disponíveis nas Salas de Leitura e em outros espaços atividades 

pedagógicas da própria escola; Integrar o trabalho pedagógico da unidade Escolar 

com as Salas de Leitura Polo, Polos de Ciências e Matemática, Polos de Educação 

pelo Trabalho, Clubes Escolares e Núcleos de Arte; Criar um fórum permanente de 

discussão com todos os segmentos da comunidade escolar com a finalidade de 

garantir o êxito do aluno e sua permanência na escola, além de realizar outras 

tarefas afins. 

69. Coordenador de Supervisão e Inspeção Escolar: 

Coordenar e planejar as atividades de Supervisão e Inspeção Escolar, desenvolvendo 

ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, 

além de realizar outras tarefas afins. 

70. Coordenador do Setor de Almoxarifado da Sec. Municipal de Educação:  

Coordenar e controlar a gestão do Almoxarifado da Sec. Municipal de Educação, 

adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela 

mencionada secretaria, além de realizar outras tarefas afins. 

71. Coordenador do Setor de Recursos Humanos da Sec. Municipal de Educação:  

Coordenar e controlar as atividades de gestão de pessoal dentro da Sec. Municipal 

de educação, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

72. Coordenador de Manutenção e Conservação Predial da Sec. Municipal de 

Educação: 

Coordenar e planejar as atividades de Manutenção e conservação Predial da Sec. 

Municipal de Educação, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela 

eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

73. Coordenador do Setor de Autenticação de Documentos Escolares: 

Coordenar e planejar as atividades do Setor de Autenticação de Documentos 

Escolares, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

74. Coordenador do Setor de Informática da Sec. Municipal de Educação: 
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Coordenar e planejar as atividades do Setor de Autenticação de Documentos 

Escolares, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

75. Coordenador da Divisão de Estatística e Coleta de Dados – Censo: 

Coordenar e planejar as atividades da Divisão de Estatística e Coleta de Dados, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

76. Coordenador do CONVIVA EDUCAÇÃO: 

Coordenar e planejar as atividades do Programa CONVIVA EDUCAÇÃO, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

77. Coordenador do STRANS: 

Coordenar e planejar as atividades do STRANS, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

78. Coordenador do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE: 

Coordenar e planejar as atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

79.  Diretores de Transportes das Secretarias Municipais: 

Dirigir e planejar as atividades municipais relacionadas aos transportes nas 

secretarias, as quais estejam vinculados, reportando-se ao Chefe do Setor de 

Transportes da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades; controlar 

a entrada e saída de motoristas e veículos da frota oficial da Secretaria; analisar as 

solicitações de veículos e elaborar planilha diária de distribuição destes; produtos e 

peças utilizadas nos veículos; além de realizar outras tarefas afins. 

80. Diretor de Transportes da Secretaria de Chefia de Gabinete: 
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Dirigir e planejar as atividades municipais relacionadas aos transportes na Secretaria 

de Chefia de Gabinete; manter em perfeito estado os veículos oficiais de 

deslocamento do Prefeito Municipal; acompanhar o prefeito em suas atividades 

oficiais; zelar pelo controle de combustíveis dos veículos do gabinete do prefeito, 

além de realizar outras tarefas afins. 

81. Diretor de Gestão Financeira e Orçamentaria da SASC: 

Dirigir e planejar as atividades de Gestão Financeira e Orçamentária da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Cidadania, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

82. Diretor de Contratos da SASC: 

Dirigir e planejar as atividades de contratos da Sec. Municipal de Assistência Social e 

Cidadania, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

83. Diretor de Abastecimento e Logística da SASC: 

Dirigir e planejar as atividades de Abastecimento de bens duráveis, e não duráveis 

da Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

84. Diretor de Gestão da SASC: 

Dirigir e planejar as atividades de Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social e 

Cidadania, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, prestando suporte direto ao Secretário e Subsecretário 

municipal de Assistência Social e Cidadania, além de realizar outras tarefas afins. 

85. Diretor do Controle de Animais da Sec. Municipal de Agricultura: 

Dirigir e planejar as atividades do controle de animais nas vias urbanas do Município, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

86. Diretor Administrativo – Financeiro da Sec. Municipal de Esporte e Lazer: 
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Dirigir e planejar as atividades administrativas e financeiras da Sec. Municipal de 

Esporte e Lazer, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência 

na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

87. Diretor de Arbitragem: 

Dirigir e planejar as atividades de Arbitragem em eventos esportivos promovidos 

pela Sec. Municipal de Esporte e Lazer, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e 

zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras 

tarefas afins. 

88. Diretor de Espaços Poliesportivos: 

Dirigir e planejar as atividades oferecidas pela prefeitura nos espaços poliesportivos, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

89. Diretor de Estádios Esportivos: 

Dirigir e planejar as atividades oferecidas pela prefeitura nos Estádios Esportivos 

Municipais, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

90. Diretor de Esporte Amador: 

Dirigir e planejar as atividades do esporte amador municipal, desenvolvendo ações 

de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além 

de realizar outras tarefas afins. 

91. Diretor de Eventos da Sec. Municipal de Esporte e Lazer: 

Dirigir e planejar os eventos promovidos pela Sec. Municipal de Esporte e Lazer, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação dos 

eventos, além de realizar outras tarefas afins. 

92. Diretor de Lazer da Sec. Municipal de Esporte e Lazer: 

Dirigir e planejar as atividades oferecidas pela prefeitura que propiciem lazer aos 

munícipes, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na 

prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

93. Diretor de Fiscalização das Rotas dos Transportes da Sec. Municipal de Saúde: 
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Dirigir, planejar e fiscalizar as rotas que os transportes da Sec. Municipal de Saúde 

adotarão em seus percursos de deslocamento dentro e fora do município, 

desenvolvendo ações para ampliar a celeridade e eficiência na utilização dos 

transportes da secretária, além de realizar outras tarefas afins. 

94. Diretor do Sistema da Informação da CCCL: 

Dirigir e planejar as atividades de alimentação do sistema da informação da Central 

de Compras, Contratos e Licitações -CCCL, desenvolvendo ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

95. Diretor de Tecnologia da Informação da Sec. Municipal de Planejamento: 

Dirigir e planejar as atividades de tecnologia da informação, desenvolvendo ações 

de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além 

de realizar outras tarefas afins. 

96. Diretor de Capitação de Recursos Institucionais: 

Dirigir e planejar as atividades de capitação de recursos institucionais, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

97. Diretor Administrativo – Financeiro da Sec. Municipal de Infraestrutura: 

Dirigir e planejar as atividades administrativas e financeiras da Sec. Municipal de 

Infraestrutura, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência 

na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

98. Diretor Financeiro da Sec. Municipal de Educação: 

Dirigir e planejar as atividades financeiras da Sec. Municipal de Educação, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

99. Diretor de Fiscalização das Rotas dos Transportes da Sec. Municipal de Educação: 

Dirigir, planejar e fiscalizar as rotas que os transportes da Sec. Municipal de Educação 

adotarão em seus percursos de deslocamento dentro e fora do município, 
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desenvolvendo ações para ampliar a celeridade e eficiência na utilização dos 

transportes da secretária, além de realizar outras tarefas afins. 

100. Diretor do Plano Municipal de educação - PME: 

Dirigir e planejar as atividades do Plano Municipal de Educação, desenvolvendo 

ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, 

além de realizar outras tarefas afins. 

101. Diretor Audiovisual: 

Dirigir e planejar as atividades audiovisuais da Coordenadoria de Comunicação, 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação 

destas atividades, além de realizar outras tarefas afins. 

102. Diretor de Comunicação: 

Dirigir e planejar as atividades de gestão de projetos de comunicação auxiliando 

diretamente o Coordenador de Comunicação em suas funções, desenvolvendo 

ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, 

além de realizar outras tarefas afins. 

103. Subsecretário Municipal: 

Coordenar, supervisionar, planejar e auxiliar na elaboração das diretrizes da 

Secretaria Municipal, a qual esteja vinculada, fomentando políticas de 

aperfeiçoamento, sobretudo assessorando diretamente o Secretário Municipal, 

assumindo interinamente a Secretaria, mediante delegação, nos casos de ausência 

de seu titular, além de realizar outras tarefas afins. 

104. Subchefe de Contratos da CCCL:  

Coordenar, supervisionar, planejar e auxiliar na elaboração das diretrizes do setor 

de contratos da Central de Compras, Contratos e Licitações, auxiliando diretamente 

o Coordenador e o Chefe de Contratos, no desenvolvimento de ações de 

aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades, além de 

realizar outras tarefas afins. 

105. Supervisor de Gabinete do Prefeito: 
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Auxiliar a Gerência de Gabinete do Prefeito, mediante assessoramento em matéria 

de consultas, pesquisas, elaboração e organização de documentos e cooperação na 

organização da rotina de funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito; exercer 

outras atribuições que forem cometidas por seu superior, em conformidade com as 

atribuições dos demais cargos. 

 

 

 

 

 


