
















































































































































































ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
UNIDADE: 001 GABINETE DO PRESIDENTE 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compete ao Gabinete do Presidente as funcoes administrativas e 
diretivas de todas as atividades internas do Legislativo, executando 
todas as deliberacoes do plenario, nomear servidores, contratar 
obras/servicos atinentes ao Legislativo, representar o Legislativo em 
atos e/ou solenidades oficiais do Municipio, ordenar as espesas afetas 
ao Legislativo, etc. 

REGIMENTO INTERNO 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 
 

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
UNIDADE: 002 SECRETARIA DA CAMARA 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compete a Secretaria da Camara organizar os trabalhos afetos as 
atividades do plenario, realizar os servicos de limpeza e manutencao 
da sede do Legislativo, realizar as compras necessarias a manutencao 
das atividades do Legislativo, procederegistro em livros proprios de 
todos os atos oficiais do Municipio, proceder os registros contabeis e 
financeiros do Poder Leiglstivo, expedir, com autorizacao do 
Presidente, certidoes, contratos e decisoes do Legislativo, etc. 

REGIMENTO INTERNO 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 
 

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compete ao Gabinete do Prefeito entre outras tarefas melhorar e 
ampliar os servicos publicos e acoes planejadas, praticados o principio 
da transparencia e controle dos atos da administracao; representar o 
Municipio em juizo e fora dele; sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis aprovadas pela Camara, vetando-as quando for o caso; expedir 
Decretos, Portarias e outros atos administrativos; enviar ao Legislativo 
os projetos de sua exclusiva competencia; encaminhar ao Tribunal de 
Contas do Estado as contas do exercicio findo, etc. 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 
 

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
            
            
            
            
            
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Desempenhar a organizacao e controle do funcionamento do 
expediente da Prefeitura Municipal, do arquivo dos documentos 
administrativos, do protocolo e zaladoria interna; executar atividades 
de recrutamento e selecao de pessoal atraves de concurso pubkico e 
ou teste seletivo; promover treinamento de pessoal do quadro de 
servidores publicos; zelar pela aplicacao das disposicoes do Estatuto 
dos Servidores Publicos Municipais, contorle funcional e demais 
atividades da administracao de pessoal; zelar pela  padronizacao, 
aquisicao, armazenamento, distribuicao e controle de todo material 
utilizado pela Prefeitura Municipal; realizar o tombamento, o registro  
e o inventario dos bens moveis e imoveis do Municipio; zelar pela 
protecao, conservacao e manutencao dos bens moveis e 
equipamentos de uso geral da administracao; controlar e disciplinar 
os  processos de aquisicao de materiais e contratacao de servicos; 
promover a organizacao e o controle de processos licitatorios, 
contratos administrativos e convenios; efetuar mensalmente os 
lancamentos para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores 
da Prefeitura; executar as atividades do controle patrimonial, 
protocolo e arquivo, etc.      
         

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
            
            
            
            
             

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

     Manter completo e atualizados os cadastros do imobiliario urbano 
e de atividades economicas, em conjunto com a Secretaria de 
Administracao; inscrever em Divida Ativa os creditos tributarios que 
nao foram liquidados dentro do prazo legal; manter atualizadas as 
plantas genericas de valores; promover a confeccao e a coordenacao 
da amissao e distribuicao das guias de recolhimento do IPTU e do 
ISSQN; proceder a levantamentos financeiros e vistorias nas empresas 
prestadoras de servicos, mediante a expedicao de ordem de servicos; 
aplicar a legislacao pertinente a cada codigo aos infratores dos 
mesmos; promover e implementar as acoes fiscais objetivando o 
aumento da receita, sem o acrescimento da carga tributaria; 
desenvolver programas de combate a sonegacao e a inadimplencia 
dos pagamentos de impostos e taxas municipais e outros, em 
conjunto com as entidades estaduais e federais do ramo; controlar a 
expedicao e o processamento de Notificacao de Auto de Infracoes; 
proceder ao controla da arrecadacao dos tributos municipais para 
evitar evasao de receita; emitir e controlar a emissao de Certidoes da 
Divida Ativa e de Negativa de Debitos para com o Municipio; executar 
e orientar a politica financeira e fiscal do municipio; executar a 
escrituracao contabil e financeira e a elaboracao dos balancetes 
mensais, etc.        
         

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 
 

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

 

 

 

 

 

 

      Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 
execucao dos mesmos; decidir sobre os ajustes dos programas, 
visando o seu cumprimento oportuno e a sua maxima rentabilidade; 
informar ao Chefe do Executivo Municipal acerca do andamento dos 
planos em execucao, perspectivas de desenvolvimento e outros 
relacionados com os resultados de sua gestao; estabelecer em 
conjunto com os orgaos estaduais e federais e com os segmentos 
ativos do tecido social, ouvido o Chefe do Executivo Municipal. 
programas, convenios, acordos e parcerias assemelhadas necessarias 
e/ou oportunas para a execucao de projetos inerentes a sua 
Secretaria; executar a conservacao da malha viaria do municipio; 
executar a abertura e manutencao de estradas municipais; promover 
a manutencao e conservacao das maquinas rodoviarias e veiculos em 
geral, etc. 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 
 

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 

 

 

 

 

 

 

  Desenvoilver e executar projetos e programas que visem o aumento 
qualificado da producao e comercializacao agricola e da pecuaria do 
municipio, bem como de outras especies de animais; desempenhar 
aitividades de fomento a agricultura e a pecuaria, voltadas, 
principalmente, aos pequenos e micro produtores, como programas 
de hortas comunitarias, escolares e caseiras; incentivar e coordenar a 
politica agro-industrial do municipio, buscando sempre o bom 
relacionamento com os sindicatos e entidades de classe, como 
tambem, com os prestadores de servicos ligados ao setor; elaborar e 
divulgar os diagnosticos sobre a potencialidade agricola do municipio, 
visando a busca de maiores investimentos e outros para a regiao; 
coordenar a politica de abastecimento do mercado interno de 
generos alimenticios; auxiliar a fuscalizacao de produtos toxicos no 
municipio; elaborar e implantar projetos de cunho coletivo nas areas 
de agricultura e de pecuaria familares; promover o intercambio com 
os orgaos da esfera estadual e federal, para introducao de tecnologia 
agropecuaria aos produtores do municipio, etc. 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
             

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Instalar e manter em perfeito funcionamento os estabelecimentos 
de ensino da rede municipal; eleborar o Plano Estrategico Municipal 
de Educacao; ofertar a Educacao Basica ns moidalidades de Educacao 
Infantil, Ensino Fundamental e Decuacao de Jovens a adultos, 
conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Edcucao Nacional, 
visando a preparacao para novas formas de relacoes sociais, politicas 
e tecnologicas; promover a valoriazao dos profissionais da educacao 
no tocante ao pagamento de salarios condignos, dar atencao especial 
ao transporte escolar, alimentacao e assitencia a saude, nos termos 
da legislacao vigente; organizar e manter as instituicoes oficiais de seu 
sistema de ensino, integrando-as a politica e aos planos educacionais 
do Estado e da Uniao; elaborar a Proposta Anual de Gestao, o 
Relatorio Anual de Atividades e a Prposta Orçamentaria da Secretaria 
e do Fundef; zelar pela aplicao dos recursos do FUNDEF, etc. 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

  

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
             

           
            
            
            
            
            
            
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Executar odas as atribuicoes definidas na Lei de Diretrizes e Bases 
relacionadas com o Desenvolvimento do  Ensino Fundamental e 
Valorizacao do Magisterio; participar da discussao e definicao dos 
vencimentos dos professores do ensino fundamental, visando o 
cumprimento da aplicacao minima de 60% dos recursos do FUNDEF  
no pagamento da folha do magisterio, etc. 

Lei nº  9.424/96 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
UNIDADE: 003 FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
             

           
            
            
            
            
            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Executar odas as atribuicoes definidas na Lei de Diretrizes e Bases 
relacionadas com o Desenvolvimento do  Ensino Fundamental e 
Valorizacao do Magisterio; participar da discussao e definicao dos 
vencimentos dos professores do ensino fundamental, visando o 
cumprimento da aplicacao minima de 60% e 40% dos recursos do 
FUNDEF  no pagamento da folha do magisterio, etc. 

Lei nº  9.424/96 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

            
            
             

           
            
            
            
            
            
            
            
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Promover o atendimento a todas as pessoas doentes e com 
carencia de recursos; elaborar programas anuais de assistencia social 
as criancas e aos idosos; manter de forma regular o funcionamento do 
Conselho Tutelar da Crianca e  do Adolescente; gerir os recursos 
destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, etc. 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL 
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 

 

 

 

          Prestar servicos de assistencia a populacao carente do Municipio 
atraves de programas de cunho social; desenvolver e executar 
programas de assistencia ao trabalhador a os migrantes do municipio; 
exercer a coordenacao das acoes dos orgaos publicos e entidades 
privadas imbuidos na solucao de problemas sociais da comunidade; 
fiscalizar a aplicacao dos recursos municipais transferidos a 
instituicoes sem fins lucrativos e de carater social; fomentar a 
formacao de grupos comunitarios e a integracao de associacoes 
comunitarias; criar condicoes e oferecer alternativas de renda e 
emprego a populacao de baixa renda, fe forma a proporcionar a 
integracao desse segmento social na rede de producao e distribuiçao 
de bens e servicos; manter atualizado o Cadastro de Familias Carentes 
do Municipio para garantir a concessao de beneficios às pessoas 
realmente necessitadas, etc. 

Lei nº  117/96 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborar e executar planos e programas municipais de esportes; 
colaborar com promocaoes esportivas do municipio, como realizacao 
de jogos, torneios e campeonatos; promnover a construcao e a 
administracao de praças de desporto, ginasio, parques e demais  
destinados a pratica desportiva no municipio; articular-se com 
instituicoes locais, estaduais e nacionais, visando a promocao de 
eventos esportivos; fiscalizar a plicacao de subvencoes ou auxilios 
condedidos a instituicoes desportivas; divulgar, desenvolver e 
supervionar todas as atividades de incentivos ao desproto no 
Municipio; coordenar o funcionamento da Biblioteca municipal; 
desenvolver as atividades culturais do municipio, dando maior enfase 
as comemoracoes do aniversario da cidade e do mica preta, etc. 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. E SERV. URBANO 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. E SERV. URBANO 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Compete promover a conservacao de pracas, jardins e 
iluminacao publica; promover a arborizacao dos logradouros publicos; 
promover a umidificacao das ruas e avenidas sem pavimentacao, no 
periodo de estiagem; executar a expansao e conservacao do sistema 
de sinalizacao horizontal e vertical dos logradouros publicos; 
promover a coleta e destinacao do lixo residencial, comercial, 
industrial e hospitalar, etc. 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Compete promover o pleno atendimento do serviços do sus no 
município dando apoio a todos os setores vinculados no mesmo, e 
acompanhar e planejar melhor as ações executadas na área da saúde 

Lei nº 100 - Estrut. 
Administrativa 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

          Executar programas e projetos de atividades de nutricao e de 
assistencia médica e odontologica; desenvolver e executar programas 
de saúde preventiva, através de cursos, campanhas educativas à 
populacao e nas escolas; realizar campanhas periodicas de vacinacao 
no municipio; prestar serviços de medicina curativa nos casos de 
acidente ou nas urgências e emergências que ocorrerem; executar a 
fiscalizacao e o controle sanitario das zonas urbana e rural; 
providenciar o atendimento de pacientes fora do domicilio, quando os 
recursos medicos e hospitalares locais forem insuficientes; promover 
campanhas de saúde visando reduzir ou eliminar os grupos de riscos 
de doenças contagiosas e sexualmente transmissíveis, etc. 

Lei nº 304/91 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

EXERCICIO 2014 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

 

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO 
 

           
            
            
            
            
            
            
             

§ 1º. É competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente: 

 

 I - Coordenar ações e executar planos, programas, projetos e 
atividades de preservação e recuperação ambiental; 

  

II - Estudar, definir e expedir normas técnicas, legais e procedimentos, 
visando à proteção ambiental do Município; 

 

III - Identificar, implantar e administrar unidades de conservação e 
outras áreas protegidas, visando à conservação de mananciais, 
ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens 
e interesses ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas 
nessas áreas; 

lei complementar n. 
004/2007 


