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LEI MUNICIPAL	N.° 658/2013
	

DE, 05 DE FEVEREIRO DE 2013

"DispOe sobre criacCio de Secretarias
Municipal e cargos em comistho do
Municipio e da outras providencias."

DIVINA MARIA DA SILVA ODA, Prefeita Municipal de Pontal do
Araguaia, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ela
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica criada, na estrutura basica da Administracao Municipal,
instituida pela Lei Municipal n° 296/2001, os seguintes organs de Administracao
Especificas:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento EconOmico;
Secretaria Municipal da Mulher;
Secretaria Municipal de Esportes;
Coordenadoria Municipal de Tributacao, Arrecadacao e Cadastro;
Coordenadoria Municipal de Proj 'etos Turisticos;
Coordenadoria Municipal de Documentos, Protocolo e Expediente;
Coordenadoria Municipal de Planejamento;
Coordenadoria Municipal de Imprensa;
Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento Agropecuario;
Coordenadoria Municipal de Programas Sociais;
Coordenadoria Municipal de Assuntos Previdenciarios;
Coordenadoria Municipal de Transito;
Coordenadoria do CartOrio Eleitoral.

Panigrafo Primeiro. A remuneracao dos Secretarios sera baseada no nivel
(CC-1).

Panigrafo Segundo. A remuneracao dos Coordenadores sera baseada no
nivel (CC-2).

Art. 2.° - Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econiimico
ora criada, as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as
seguintes atividades:

Promover o desenvolvimento auto sustentavel do municipio, dando
enfase ao crescimento das atividades industriais, agro industriais e prestadoras de servico,
assim como o incremento do comercio e do turismo;

Fortalecer a classe empresarial local, atraves de novos
empreendimentos, fomentacao de negOcios e parcerias a nivel regional, nacional e
internacional, e principalmente no empenho e apoio as industrias, ao comercio, a area de
prestacao de servicos ja instalada no Municipio e as que aqui queiram se instalar;;

	

III.	Promover a economia do municipio atraves da divulgacao de nossas
potencialidades e dos incentivos fiscais e financeiros oferecidos, alem das linhas de
financiamentos prOprias da regiao;
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Incrementar o desenvolvimento sOcio econOmico, atraves da
integracão dos empresdrios e entidades de classe, com outros segmentos da sociedade,
destacando a educacao atraves do ensino forriial e profissionalizante, integrados ao
processo de desenvolvimento do municipio;

Divulgar o potencial turistico existente, destacando os recursos
naturais e culturais como forma de lazer e de negOcios, contribuindo dessa forma corn o
fortalecimento da economia, como fonte de emprego e renda para o municipio;

desenvolver e implantar politicas palicas que promovam
qualificacäo profissional e o acesso do trabalhador na geracdo de trabalho e renda.

Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da funcão, como: demonstrar atencao, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacao, senso de organizacdo e dinamismo.

Art. 3.° - Compete a Secretaria Municipal da Mulher ora criada, as
atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

contribuir para a construcao de uma sociedade onde as condicOes de
liberdade e de igualdade entre homens e mulheres sejam asseguradas;

promocdo e defesa dos direitos humanos das mulheres e
incorporacdo da perspectiva de genero nas politicas palicas municipais

desenvolver programas e projetos voltados a prevencdo e ao
combate a violencia, tais como o fortalecimento da organizacdo popular de mulheres, o
desenvolvimento de projetos comunitarios de capacitacao e o lancamento de campanhas
educativas e de conscientizacdo da populacdo sobre temas como a violencra,
discriminacdo e direitos humanos;

elaborar o Plano Municipal de Politica Pdblica assegurando
autonomia econOmica para as mulheres;

promover a valorizacdo do trabalho domestic° nao-remunerado e
contribuir para a superacfto da atual divisào sexual do trabalho, bem como a promocao e a
organizacdo produtiva de mulheres que vivem em contexto de vulnerabilidade, sao fatores
baseados no artigo 7° da Constituicdo Federal;

promover a protecao social das mulheres em situacdo de
vulnerabilidade, contribuindo para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza e
para a melhoria das condicOes de vida de suas familias, alem de garantir o cumprimento
da legislacao e promover a valorizacao do trabalho domestic° remunerado e nao
remunerado;

ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho;
promover a autonomia econOmica e financeira das mulheres por

meio da assistencia tecnica, do acesso ao credit° e do apoio ao empreendedorismo,
associativismo, cooperativismo e comercio;

	

IX.	Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da fur-10o, como: demonstrar atencdo, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacao, senso de organizacdo e dinamismo.

Art. 4.° - Compete a Secretaria Municipal de Esportes ora criada, as
atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:
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definir e implementar as politicas municipais de esportes e lazer, em
consondncia corn as diretrizes estabelecidas no piano de govern°, na legislaedo municipal,
estadual e federal pertinente e observando ainda, as orientacoes e as deliberaeOes do
Conselho Municipal de Esporte e Lazer;

definir e implementar as politicas de esportes e lazer para
democratizar o acesso ao esporte e lazer no Municipio;

orientar sobre o gerenciamento dos recursos financeiros alocados no
Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer — FAEL;

coordenar a realizaedo de projetos, eventos, atividades e expressOes
de cunho esportivo e de lazer;

propor e gerenciar convénios corn instituieOes publicas ou privadas
consoante os objetivos que definem as politicas de esporte e lazer;

desenvolver atividades recreativas, esportivas e culturais, dirigidas a
todas as faixas etarias nos meses de ferias escolares;

promover oficinas de saiide, agendamento de grupos/comunidades,
aprendizagem e treinamento de nataedo, hidrogindstica e banho livre para todas as faixas
etarias em piscinas palicas de Centros Comunitarios;

promover torneios de Futebol feminino e masculino em
Campeonato Municipal de Futebol (mirim e pre-mirim);

Promover atividades esportivas e de lazer e de promoedo a sailde
para todas as faixas etarias (alongamento, danea, caminhada orientada e esportes em
geral) no Complexo Esportivo Municipal;

planejar, elaborar e coordenar a execuedo de projetos, estudos,
pesquisas e levantamentos de dados necessarios a formaedo e ao funcionamento do
sistema de esporte e lazer;

orientar, supervisionar e executar os projetos e programas de
desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, determinado pelas areas de esporte e
lazer;

promover o incentivo a pratica esportiva pela sua populaedo,
sugerindo, orientando e organizando jogos comunitarios, campeonatos e torneios
esportivos, gincanas, maratonas, ruas de lazer e outras atividades esportivas e de lazer,
corn a participaedo das comunidades;

coordenar programas e eventos esportivos voltados para segmentos
da populaedo tais como portadores de deficiencia fisica, idosos e comunidade de baixa
renda;

apoiar direta ou indiretamente, atletas e agremiaeOes esportivas de
destaque, buscando a divulgaedo do esporte e do Municipio;

fazer a estimativa dos custos de eventos esportivos e de lazer, que o
Municipio tenha interesse em promover ou participar;

incentivar e realizar campanhas educativas quanto a importancia da
pratica do esporte e do lazer, e sobre a forma correta de utilizaedo e/ou conservaedo das
areas esportivas e recreativas;

	

XVII.	manter o inter-relacionamento corn os poderes federal e estadual,
entrosando-se corn as respectivas autoridades no interesse do turismo e lazer no
Municipio;
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XVIII.	Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da funcdo, como: demonstrar atencao, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizacdo e dinamismo

Art. 5.° - Compete a	Coordenadoria Municipal de Tributaciio,
Arrecadacäo e Cadastro ora criada, as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob
sua responsabilidade, as seguintes atividades:

Dirigir, orientar e executar o processo de tributacao municipal;
Fornecer certidOes, na forma da Lei, referentes ao Departamento;
Arrecadar rendas ou receitas municipais, na forma estabelecida,

legal e formalmente;
Expedir boletins de arrecadacao;
Promover a realizacdo e recebimento de declaracOes fiscais;
Lancar tributos municipais, na forma da legislacão tributaria;
Avaliar propriedade, bens mOveis e imOveis para fins de tributacdo,

na forma da Lei;
Comunicar os lancamentos de tributos aos contribuintes, para

efeitos do pagamento;
Receber reclamacOes ou impugnacOes de lancamentos de tributos

municipais, processando-os na forma do COdigo Tributario Municipal e demais legislacao
pertinente;

Inscrever	e promover, na	forma adequada, a cobranca
administrativa da Divida Ativa do Municipio;

Manter atualizadas as fichas, cadastros e documentos dos
contribuintes;

Organizar e manter arquivo do Departamento;
Criar um sistema de avaliacâo dos imOveis sujeitos a tributacdo,
Cadastrar prestadores de servicos para fins de cobranca de tributos;
Fornecer dados para efeito do lancamento da Contribuicão de

Melhoria;
Manter atualizados dados estatisticos do Departamento;
Atualizar os valores de taxas de servico, tributos e outros encargos,

de conformidade corn a Lei;
Dirigir, orientar, executar o processo de fiscalizacao fazendaria;

	

XIX.	Fiscalizar o cumprimento da legislacdo tributdria, fiscal e cadastral
do Municipio;

Fiscalizar o cumprimento do COdigo Tributdrio Municipal e demais
disposicOes legais e regulamentares pertinentes;

Notificar e aplicar penalidades previstas em leis e regulamentos
municipais;

Localizar evasOes ou clandestinidade de receitas municipais ou de
outras entidades a cargo do municipio;

Relatar	as	atividades	de	fiscalizacdo	realizadas;
24 — Executar inspecab de livros, documentos, registros de imOveis, para constatar a
satisfacdo plena do credit° municipal;

	

XXIV.	Cooperar corn os demais Orgdos da Prefeitura Municipal na
fiscalizacdo dos servicos pnblicos concedidos, permitidos, autorizados ou arrendados, e
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ainda, na aplicacdo do COdigo de Posturas, COdigo de EdificacOes e de Lei de
Parcelamento do Solo;

Organizar e manter o cadastro fazenclario do Municipio;
27 — Promover a realizacdo do cadastro tecnico, sua atualizacdo e expansdo;

Registrar os imOveis sujeitos a tributacao;
Localizar e identificar os contribuintes;
Cadastrar os servicos publicos, concedidos, permitidos, autorizados

ou de arrendamento;
Manter em perfeita ordem e disposiedo tecnica adequada, os

documentos do Departamento;
Fornecer subsidios para o processamento das desapropriacOes;
Emitir Cerriddo de Divida Ativa, apOs a averiguacdo e adequacdo de

debito;
Desincumbir-se de outras tarefas ou atividades, que the forem

delegadas pelo Secretario Municipal de Administracdo e Financas,

	

XXXIII.	Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da funedo, como: demonstrar atenedo, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizacdo e dinamismo.

Art. 6.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Projetos Turisticos ora
criada, as atribuicaes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as
seguintes atividades:

contribuir para o diagnOstico de necessidade de melhorias na
qualidade da infra-estrutura oferecida ao turista no Municipio;

sugerir e acompanhar a execuedo de campanhas publicitarias, corn
vistas a projecdo do Municipio no ambito nacional e internacional;

subsidiar a elaboracdo de zoneamento turistico do Municipio, corn
indicacOes de areas consideradas de interesse para a exploracdo de atividades vinculadas
ao turismo, mantendo estas informacOes atualizadas e disponiveis para investimento
publicos e privado;

estabelecer e manter permanentemente contato corn Orgdos oficiais
de turismo, paha) ou privados corn o objetivo de manter a Secretaria atualizada quanto
aos planos, programas e normas de turismo vigentes;

manter cadastro atualizado da oferta turistica do Municipio,
inclusive seus recursos naturais, estabelecimento de hospedagem e alimentacdo, areas de
lazer e recreacdo e demais equipamentos de natureza turistica;

manter atualizado em arquivo, a relacdo das empresas promotoras
de eventos, operadoras turisticas, agencias de viagens, locadoras de	veiculos,
transportadoras e demais prestadoras de servico turistico;

manter o inter-relacionamento corn os poderes federal e	estadual,
entrosando-se corn as respectivas autoridades no interesse do turismo no Municipio;

elaborar diagnOsticos, estudos e projetos de interesse da
Coordenadoria;

manter urn sistema de informacOes sobre empresas e investidores do
setor de turismo;
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iniciar awes de coordenaydo, monitoramento, incentivo,
acompanhamento e avaliaydo das awes inerentes a execucdo dos programas da politica de
turismo de Pontal do Araguaia, assim como aquelas trayadas pelo piano diretor estadual e
federal;

contribuir para a promoydo e a divulgaydo do potencial turistico de
Pontal do Araguaia e da regido do entorno, em 'ambito local, nacional e internacional;

indicar processos de obtenydo de uma maior fluidez na expansdo e
melhoria da infra-estrutura turistica, instigando parcerias para novos investimentos em
Linhares e na regido do entomb;

impulsionar awes que visem a integraydo das atividades do setor de
turismo, com a regido geo-turistica de Pontal do Araguaia, ai compreendendo destinos,
roteiros e atividades turisticas dos municipios vizinhos de caracteristicas turisticas
conj untas;

incentivar a interacdo com entidades pUblicas e privadas,
organizacOes ndo governamentais e organizacOes da sociedade civil de interesse pUblico,
nacionais e internacionais, com o objetivo de incrementar o intercambio de novas
tecnologias de desenvolvimento turistico;

organizar e manter atualizado o cadastro de fontes de divulgaydo do
turismo do Municipio e o arquivo de publicaybes e recortes relativos ao assunto;

manter o sistema de informayaes basicas sobre o Municipio para
visitantes e para a populacdo local;

promover a divulgaydo de todo material relativo as possibilidades,
recursos e eventos turisticos do Municipio;

articular-se corn os demais Orgdos da estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia para a producdo de informayOes sobre o
Municipio;

elaborar levantamento de custos e retomos de atividades previstas;
avaliar atrativos locais e providenciar a elaboraydo de manual de

informayOes turisticas;
definir paddies para aferiydo de qualidade dos servicos turisticos no

Municipio;
cumprir outras atividades compativeis com a natureza de suas

fully -6es, que the forem atribuidas;
Executar outras tarefas compativeis com as exigencias para o

exercicio da funydo, como: demonstrar atenydo, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicaydo, senso de organizacdo e dinamismo.

Art. 7.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Documentos, Protocolo
e Expediente ora criada, as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua
responsabilidade, as seguintes atividades:

promover o controle geral dos servicos de expediente, protocolo,
tramitaydo de documentos e papeis, arquivo geral, reprografia, almoxarifado e transporte.
E responsavel ainda pelo levantamento das necessidades de compras e contratayOes de
servicos e pela proposiydo da realizacdo das respectivas modalidades de licitaydo;

planejar, organizar, controlar e coordenar todas as atividades
relacionadas a documentos;
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desenvolver programas de conscientizacao do usuario quanto
gestao documental; orientar os profissionais que executam as atividades relacionadas
gestao; e buscar continuamente a modernizacao de todas as atividades desenvolvidas nas
areas do Centro de Documentacao, considerando os recursos tecnolOgicos;

seguir os procedimentos adotados no Protocolo Geral (PG) sao
baseados na Portaria Normativa n° 05, de 19 de dezembro de 2002 do Ministerio do
Planej amento;

Gerenciador de Documentos e Processos com geracao de cadastro;
Encaminhar os documentos de ambito externo;
Administrar despesas com servicos de postagens e malote;
Controlar o fluxo das correspondencias enviadas diariamente pelo

servico de correios;
Atender as demandas dos usuarios de forma agil e corn exatidao;
Receber o documento extern°, gerando um prè-cadastro, corn data e

hora exata de entrada;
Receber documentos internos (tramite interno), avaliar todas as

informacOes do documento, inclusive imagem;
Organizar o servico de entrega de documentos externos (motoboy);
Regulamentar e ordenar os servicos de comunicacao e

documentacao no ambito da Administracao Municipal.
Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o

exercicio da funcao, como: demonstrar atencao, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacao, senso de organizacao e dinamismo.

Art. 8.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Planejamento ora criada,
as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

coordenar a formulacao do planejamento estrategico municipal;
fazer avaliacao dos impactos sOcio-econOmicos das politicas e

programas do Govemo Federal e elaboracao de estudos especiais para a reformulacao de
politicas;

propor e implantar novos modelos e paddies de gerenciamento dos
recursos municipais;

avaliar o impacto socioeconOmico das politicas e programas do
governo municipal e elaborar estudos especiais para a reformulacao de politicas;

coordenar e gerir sistemas de planejamento e orcamentos
municipais;

elaborar, acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos,
a lei de diretrizes orcamentarias e orcamentos anuais;

coordenar a expedicao e publicacao de audiencias publican para
elaboracao d e projetos do PPA, da LDO e LOA do municipio;

viabilizar novas fontes de recursos para os pianos de governo;
definir, implementar, coordenar e executar politicas palicas em

tecnologia da informacao da Administracao Direta e Indireta;
coordenar as awes de descentralizacao administrativa;
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coordenar as relaeOes corn o terceiro setor e controlar e acompanhar
as relaeOes corn os governos federal e estadual;

controlar prazo de execuedo das obras, os vencimentos dos
contratos e os aditivos das obras;

elaborar mensalmente relatOrios gerenciais das obras e servieos de
engenharia fiscalizados e remeter ao Prefeito Municipal;

efetuar a liberaedo de faturas de servicos contratados;
elaborar o oreamento das obras prIblicas de responsabilidade da

Administracdo Municipal;
acompanhar, analisar e esclarecer eventuais desvios nos

oreamentos aprovados;
elaborar e acompanhar cronograma fisico-financeiro e oreamentario

das obras contratadas, controlando, conferindo e registrando todas as medieOes efetuadas
e pagas;

fiscalizar a execuedo das obras municipais executadas por terceiros,
sob regime de contrataedo a luz dos projetos validados, notificando e registrando as
infraeOes e irregularidades contratuais constatadas, lavrando os respectivos autos e
encaminhando-os ao Orgdo hierdrquico imediatamente superior, e fiscalizar a execucdo
dos contratos firmados corn o municipio, se estdo sendo executados dentro das
especificaeOes tecnicas, prazos e pagamentos;

elaborar e manter atualizado em "diario de obras" para cada
contrato, onde se anotarao todas as ocorrencias e comunicados entre a Prefeitura
Municipal e as empresas contratadas, relativo a execuedo das obras;

Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da furled°, como: demonstrar atenedo, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizaedo e dinamismo.

Art. 9.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Imprensa ora criada, as
atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

	

I.	coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas
Assessoria de Comunicaedo;

	

IL	auxiliar e promover eventos de interesse do Municipio, preservando
a qualidade e conteiido de informaeOes a serem divulgadas;

formular, integrar e coordenar a politica de comunicaedo do
Governo Municipal e a publicidade institucional do Governo Municipal, editando, se
pertinente, o Diario Oficial do Municipio;

promover a representaedo do Municipio junto aos Orgdos de
imprensa;

coordenar as relaeOes do Governo Municipal com os demais setores
e veiculos de comunicacdo e assessorar quanto ao processo de funcionamento dos
veiculos de comunicaedo;

manter atualizado o sitio da Prefeitura na internet corn informaeOes
gerais sobre o Governo Municipal, seus projetos, awes e programas;

	

VII.	promover a divulgaedo dos assuntos de interesse administrativo,
econOmico e social do Municipio;
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promover entrevistas, conferencias e debates sobre assuntos de
interesse da Prefeitura;

programar e promover a organizacdo de solenidades e festividades
pablicas;

manter contato corn Orgdos de imprensa;
preparar reuniaes convocadas pelo Prefeito;
executar as atividades de comunicacdo social da Prefeitura;
providenciar a cobertura jornalistica de atividades e atos do Prefeito

e de seus auxiliares, repercutindo as awes governamentais de maior relevancia;
publicar e divulgar, atraves da imprensa, noticiarios, editais, avisos

e outras comunicaceies necessarias a Administracdo Municipal;
providenciar e supervisionar a elaboracdo de material informativo

de interesse do Municipio, a ser divulgado pela imprensa, em observancia aos principios
da publicidade, da transparencia e da prestacdo de contas;

pesquisar materias veiculadas pela midia, de interesse do
Municipio;

manter arquivo de documentos, materias, reportagens e informes
publicados na imprensa local e nacional, e em outros meios de comunicacdo social, e tudo
o que for noticiado sobre o Governo Municipal;

arquivar e registrar fotografias de interesse do Municipio;
manter o Prefeito e os demais Orgdos da Prefeitura informados

sobre publicacOes de seus interesses;
informar os servidores pablicos municipais sobre assuntos

administrativos e de interesse geral;
elaborar pareceres, informes tecnicos e relatOrios, realizando

pesquisas, entrevistas, fazendo observacOes e sugerindo medidas para implantacdo,
desenvolvimento e aperfeicoamento de atividades em sua area de atuacdo;

coletar informacOes, realizando entrevistas, pesquisas e
diagnOsticos, de opinido e emitir relatOrios, mantendo o Prefeito e seus colaboradores
diretos informados, para permitir a adequacdo de suas awes as expectativas da
comunidade;

emitir pareceres nos processos administrativos de sua competencia;
assessorar os demais Orgdos municipais, na area de sua

competencia;
fazer uma comunicacdo direta corn a comunidade que solicita a

divulgacdo dos mais diversos tipos de acontecimentos do municipio atravès de
contratacdo de som volante;

	

XXVI.	Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da funcdo, como: demonstrar atencdo, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizacdo e dinamismo.

Art. 10.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento
AgropecuArio ora criada, as atribuicaes de planejar, coordenar e executar, sob sua
responsabilidade, as seguintes atividades:

	

I.	formular, implementar, coordenar e monitorar as politicas pablicas
voltadas ao desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria, especialmente no
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que tange as diretrizes estabelecidas pelo respectivo conselho municipal, o qual atuard sob
sua coordenacdo;

viabilizar infraestrutura palicas aos agricultores, comunidades
rurais e suas associacOes, destinando-se ao apoio de awes que permitam o aumento da
producdo, produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuarios e sua
comercializacdo;

estimular e incentivar o desenvolvimento da pequena propriedade
rural no Municipio;

promover e coordenar as atividades relativas a orientacao da
producao primaria e do abastecimento pnblico;

delimitar e implantar areas destinadas a producão hortifrutigranjeira
e agropecuaria,

promover o controle, a fiscalizacdo e a inspecdo de produtos de
origem animal e vegetal;

organizar e desenvolver programas de assistencia tecnica e de
extens'do rural, em parceria com outras entidades;

viabilizar o acesso a agua potdvel e programas de irrigacdo da area
rural, atraves da conservacdo e protecao de nascentes, da canalizacao e perfuracao de
pocos artesianos e trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

adotar praticas sustentaveis na agropecuaria do municipio, que
preservem o ambiente e os recursos naturais;

fomentar o desenvolvimento de atividades alternativas de renda,
buscando melhor qualidade de vida dos agricultores e seus familiares;

promover servicos e awes de extensao rural, de assistencia tecnica
especializada e de promocdo associativismo rural;

Organizar os agricultores para a venda direta de seus produtos na
rede municipal de ensino, tendo como mercado a merenda escolar para as criancas de
nosso municipio;

Organizar agricultores familiares, buscando formas de
associativismo e aprendizado, propondo o estimula a geracdo de renda atraves
de compras coletivas, cursos de formacdo, grupos de trabalho por afinidades de
atividades, dentre outros;

Proporcionar a transformacao de produtos oriundos da
agricultura familiar, agregando mais valor a aquilo que é produzido nas propriedades
familiares;

desenvolver atividades, awes, projetos e programas em parcerias
com organismos estaduais e federais oficiais ou privados e, juntamente com cooperativas
agricolas e empresas de fomento a producao agropecuaria atraves da integracdo;

promover e executar cursos, seminarios, palestras de capacitacdo e
profissionalizacdo dos agricultores, expecialmente voltados para a pratica da
administracao da produtividade rural e a agregando de atividades econOmicas alternativas
junto as propriedades rurais, especialmente a producdo de produtos agroecolOgicos;

atuar em conjunto com os demais Orgaos do Governo Municipal,
com destaque na execucdo das politicas educacionais, de saUde e de assistencia social;

	

XVIII.	elaborar e executar projetos de erradicacao da insuficiencia
estrutural de saneamento junto as propriedades rurais e promover awes e atividades
voltadas a protecao, preservacdo e recuperacdo do meio ambiente;
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XIX.	Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da funcdo, como: demonstrar atencao, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizacao e dinamismo.

Art. 11.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Programas Sociais ora
criada, as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as
seguintes atividades:

Elaborar politicas e estrategias bem como implementar acOes para o
estabelecimento de al ianyas e parceriais intersetoriais (governo, organizacOes
da sociedade civil, setor privado e organismos internacionais;

Relacionar-se permanentemente corn liderancas comunitarias e
formadores de opinido residentes nas comunidades beneficiadas pelos programas sociais;

garantir a qualidade, eficiencia e eficacia dos programas sociais do
municipio de Pontal do Araguaia;

Acompanhar e fiscalizar a operacionalizacão dos Programas Sociais
no Municipio;

Desempenhar quaisquer	outras	acOes	consultivas,	de
assessoramento e de apoio geral a Administracao PUblica Municipal na execucao das
awes dos Programas;

Estabelecer parcerias corn	organs e instituicOes municipais,
estaduais e federais, governamentais e nao-governamentais, para oferta de Programas
Sociais Complementares;

viabilizar a autonomia sustentdvel da	familia beneficiaria atrav6s
das Oficinas Produtivas;

disponibilizacdo de atendimento via telefone para informacOes
basicas e demIncias de irregularidades;

realizacão de encontro corn a equipe do Programa Sociais do
Governo para estabelecer parcerias, corn o CRAS (Centro e Referencia e Assistencia

	

Social), a fim	de	realizar o cadastramento de	familias prioritarias encaminhadas
exclusivamente pelos Conselhos Tutelares, Vara da Infancia e da Juventude, Secretaria
de Acdo Social e Setor do Servico Social;

realizados encontros corn	os administradores regionais para
estabelecer parcerias sobre o fluxo de informacOes para prestar esclarecimentos ao
pUblico dos programas sociais de transferencia de renda;

convocacdo constante das familias para o Recadastramento do
Cadastro Unico;

formular encontros corn municipios da Regido que trabalham corn
Programas Sociais, para troca de experiencias visando novas metodologias e novas
praticas;

criar espacos, meios e alternativas para aqueles que tenham sua
cidadania prejudicada no sentido dos deveres e direitos da humanidade e buscar melhorias
para urn desenvolvimento sustentavel;

Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da funcdo, como: demonstrar atencdo, ter iniciativa, trabalhar ern equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizacdo e dinamismo
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Art. 12.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Assuntos
Previdenciarios ora criada, as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua
responsabilidade, as seguintes atividades:

supervisionar o cumprimento das obrigacOes do Municipio de
Pontal do Araguaia na administracao dos Ativos e Passivos dos Fundos de Previdencia
Social do Municipio;

prestar assessoria e apoio tecnico aos diversos organs que compOem
a Administracao P6blica do Municipio de Pontal do Araguaia em materia previdenciaria;

disponibilizar as informacOes financeiras e contabeis do Regime
PrOprio de Previdéncia Social para o Tribunal de Contas do Estado, Ministerio de
Assisfencia e Previdencia Social - MPAS e ao Ministerio POblico Estadual, quando for o
caso;

acompanhar e controlar a execucdo dos pianos de beneficios
previdenciarios e do respectivo piano de custeio atuarial;

supervisionar o andamento dos processos de beneficios e de
aposentadoria, coordenando o cumprimento das diretrizes estabelecidas;

desenvolver controles corn vistas a prevencdo e repressab a fraudes
e simulacOes para a obtencao de beneficios previdenciarios;

coordenar demais atividades correlatas.
Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o

exercicio da funcao, como: demonstrar atencdo, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizacdo e dinamismo

Art. 13.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Trânsito ora criada, as
atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

cumprir e fazer cumprir a legislagao e as normas de transitoo estabelecido
no COdigo de Transit° Brasileiro (Lei Federal 9.503);

Implantar atraves de projetos tecnicos, manter e operar a sinalizagao
de transit° nas vias do municipio;

planejar, projetar, regulamentar e operar o transit° de veiculos, de
pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulagao e da seguranga de ciclistas,
alem de implantar, manter e operar o sistema de sinalizagao, os dispositivos e os equipamentos
de controle viârio;

executar a fiscalizagao de transit°, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabiveis;

elaborar e executar a politica municipal de transito;
implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas

vias;
promover e participar de projetos e programas de educagao e seguranga

de transit° de acordo corn as diretrizes estabelecidas pelo Contran;
planejar e implantar medidas para redugao da circulagao de veiculos e

reorientagao do trâfego, corn o objetivo de diminuir a emissao global de poluentes;
Elaborar o promover o Programa Municipal para Humanizagao no

Transit°, onde realizara diversas agOes e campanhas em prol da valorizagao da vida;
reunir e mobilizar diversos segmentos da sociedade em prol da

elaboragäo e implantagao de urn Plano Municipal de Seguranga Viaria, corn metas (ambiciosas
e factiveis) e prazos de redugao de vitimas de acidentes, visando a urn transit° mais seguro;
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XI.	Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o
exercicio da funcao, como: demonstrar atencdo, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacão, senso de organizacao e dinamismo

Art. 14.° - Compete a Coordenadoria Municipal de Carteirio Eleitoral ora
criada, as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as
seguintes atividades:

I - Cumprir e fazer cumprir as determinacOes do juiz eleitoral e do Tribunal

Regional Eleitoral;

II - Observar o cumprimento do horario de funcionamento do CartOrio,

III - Despachar regularmente corn o juiz eleitoral;

IV - Dar imediato processamento aos requerimentos de inscricdo,

transferencia, revisão e segundas vias de titulos eleitorais, segundo a ordem cronolOgica e

nos termos da legislacdo em vigor;

V - Proporcionar os meios necessarios a realizacdo de inspecOes e correicOes,

bem como praticar os atos relativos a Correicdo Ordindria no prazo e forma determinados,

sob a presidëncia do juiz eleitoral;

VI - Fazer anualmente, ou quando assumir suas funcOes, o inventario dos bens

patrimoniais pertencentes ou não a Justica Eleitoral, comunicando por escrito, tao logo

verificado, o extravio ao juiz eleitoral e ao Tribunal Regional, sob pena de

responsabilidade;

VII - Orientar os auxiliares do cartOrio quanto a forma de execucdo das rotinas

cartordrias distribuindo os servicos segundo as habilidades funcionais de cada urn;

VIII - Registrar no sistema prOprio todos os documentos recebidos;

VIX - Acompanhar o processamento, a transmissao e o arquivamento das

guias de RAE e FASE;

X - Solicitar, por escrito, treinamento para os servidores da zona eleitoral,

corn a finalidade de aperfeicoar os trabalhos cartordrios;

XI - Controlar e verificar a correta consignacao dos horarios de entrada e

saida dos servidores;

XII - Requisitar o material necessdrio ao born andamento dos servicos;

XIII - Zelar pela economia do material de consumo e pela conservacao do

material permanente, equipamentos e instalacejes;
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XIV - Atualizar os dados do cadastro de zonas eleitorais, sempre que as

informacOes all constantes sofrerem alteracOes;

XV - Expedir certidOes relativas aos assentamentos do cadastro eleitoral,

subscrevendo-as (Certidao de Quitacão/Certiddo negativa de crimes eleitorais/ Certiddo

de filiacdo partidarias e outras) para os fins de direito;

XVI - Conservar os documentos dentro dos prazos estabelecidos na

legislacdo;

XVII - Controlar o use adequado das linhas telefOnicas a disposicdo do

cartOrio eleitoral, encaminhando tempestivamente os relatOrios pertinentes a Secretaria

do Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitado;

XVIII - Adotar as medidas necessarias para a preparacão e realizacdo das

eleicaes, nos termos do Calendario Eleitoral e das instrucOes expedidas pelo Tribunal

Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral;

XIX - Requisitar, mediante determinacao do juiz eleitoral, os recursos

humanos, materiais e outros necessarios para o cumprimento do calendario eleitoral,

cabendo-lhe, ainda, administrar a aplicacdo desses recursos;

XX - Prestar assistencia ao juiz eleitoral durante os trabalhos de apuracao das

eleicaes, ate a sua finalizacao;

XXI - Atender as solicitaceies dos diversos setores do Tribunal Regional

Eleitoral, nos prazos determinados;

XXII - Vistoriar locais de votacdo e apuracdo;

XXIII - Dar imediata ciencia a Secretaria do Tribunal da criacdo, modificacdo

ou extincdo dos locais de votacao;

XXIV - Selecionar mesdrios, escrutinadores e auxiliares da junta

eleitoral, ministrando o devido treinamento;

XXV - Processar as listas de filiacdo partidaria, nos termos da lei;

XXVI - Manter atualizada a composicdo dos diretOrios municipais e o

credenciamento de delegados;

XXVII - Preparar as urnas para a eleicao, bem como todo o material a ela

pertinente e apOs, programar a entrega e devolucao dos mesmos;

XXVIII - Encaminhar para a Corregedoria, mediante officio do juiz eleitoral,

as comunicacOes de 6bitos, de restabelecimento e de suspensão de direitos politicos
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(condenados, interditos e conscritos), bem como as justificativas eleitorais relativas a

inscricOes de outra unidade Federativa, corn os documentos necessarios;

XXIX - Registrar o pagamento de multas eleitorais, fazendo as devidas

anotacOes, nos termos da legislacão em vigor;

Art. 15° - Ficam criados os cargos em comissab, abaixo relacionados, junto a
Secretaria Municipal de SaUde do Municipio de Pontal do Araguaia:

Chefe de Setor de Campo da Sadde;
Chefe de Setor de Programas da Sailde;
Chefe de Setor de Educacdo em Sande; e
Chefe de Setor de LaboratOrio.

ParAgrafo Unico — a remuneracao dos Chefes de Setores acima mencionados
serdo baseados no simbolo (CC-4).

Art. 16° - Os cargos de Chefia sac, de livre nomeacdo e exoneracdo do(a)
Prefeito(a), sendo este ligado diretamente a Secretaria Municipal de Sande, e tern como
atribuicOes:

A) Compete ao cargo de Chefe de Setor de Campo da Sande ora criado, as
atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

elaborar relatOrio de reacOes adversas observadas, e encaminhar a
autoridade competente;

Organizar e distribuir o pessoal sob sua responsabilidade, controlando su
frequencia;

Participar do planejamento das awes de campo na area de sua
responsabilidade, definindo caso necessario estrategias especificas de acordo corn a
realidade local;

Prever, distribuir e controlar os insumos e materiais utilizados no trabalho
de campo;

Atuar como elo entre o pessoal de campo e a Secretaria Municipal de
Sande;

Fornecer as equipes de atencdo primaria especialmente das estrategias de
saiide da familia, as informacOes entomolOgicas da area;

Realizar a pesquisa larvaria em imOveis para levantamento de indices e
descobrimento de focos, bem como em armadilhas e pontos estrategicos;

Executar aplicacdo e residual quando indicado como medida complementar
ao controle mecanico, aplicando os larvicidas e adulticidas, conforme protocolo;

Providenciar para os agentes de endemias, em menor tempo possivel, a
aquisicao de Equipamento de Protecdo Individual (uniformes completos), crachas de
identificacao e material de atividade diaria em campo, conforme preconizado na portaria
1.172 de 15/06/2004 MS, na secdo III artigo 3° inciso XXI (anexo). Agentes devidamente
uniformizados são respaldados pela populacdo para exercerem suas atividades diarias nos
imOveis;

Divulgar os dados referentes a infestacdo predial e de breteau as equipes de
PSF e unidades de sailde do municipio bem como os dados epidemiolOgicos atravès da
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elaboracdo e divulgacdo de boletim epidemiolOgico corn rotina semanal acessivel a toda a
populacdo por meio dos diversos meios de comunicacdo (midia eletrOnica e escrita);

Elaborar(Agenda Anual) e desenvolver projetos em parcerias corn outros
setores (Secretarias de Educacdo, de Servicos Pnblicos, Companhias de Abastecimento
de Agua, ONGs),ao longo do ano para acOes de prevencdo e controle de doencas(
palestras, teatro, fantoches gincanas, etc...);

Solicitar a realizacdo de exame de colinesterase sanguinea nos agentes que
manipulam ORGANOFOSFORADOS tipo TEMEPHOS G 2% , 03 (tres) vezes ao ano,
conforme Nota Tecnican° 08/2007 — CGLAB-CGPNCD/SVS/MS, estabelece
parametros para a dosagem de colinesterase nos agentes que utilizam inseticidas
organofosforados e carbamatos nas atividades de controle do vetor;

Alimentar o banco de dados oportunamente e definir fluxo de informacdo
entre Vigilancia EpidemiolOgica e Ambiental corn extremo dinamismo;

Gerenciar o estoque municipal de insumos de interesse da vigilancia
epidemiolOgica, incluindo armazenamento e transporte desses insumos para seus locais de
uso;

XV. Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para o exercicio da
funcdo, como: demonstrar atencdo, ter iniciativa, trabalhar em equipe, capacidade de
comunicacdo, senso de organizacdo e dinamismo.

B) Compete ao cargo de Chefe de Setor de Programas da Sande ora criado,
as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

Consolidar, implementar e coordenar programas relacionados a gestdo de
custos para o SUS

Promover acesso ao cidaddo aos principais programas e projetos
desenvolvidos recentemente pelo ministerio da sande, como: Farmacia Popular, Sande da
Familia, Programa de Combate a dengue; Brasil Sorridente; Bancos de Leite Humano„
Olhar Brasil, UPA24h (Unidade de Pronto Atendimento), entre outros;

Coletar, armazenar e disponibilizar os dados relativos as compras em sande
informados no Banco de Precos em Sande e os gastos corn aceies e servicos pnblicos de
sande do municipio;

Gerar informacOes coin a base de dados dos sistemas mantidos pelo
Departamento e outras fontes, para subsidiar politicas pnblicas de sande;

Contribuir corn a organizacdo e coordenacdo das demandas de pesquisas
relativas a inqueritos populacionais, que sejam definidas como de interesse da area da
sande e apoiar os organs competentes na realizacdo dessas pesquisas;

Realizar estudos sobre determinantes sociais da sande e da sande como
determinante social;

C) Compete ao cargo de Chefe de Setor de Edueacao em Satide ora criado,
as atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:
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contribuir para a formagao integral dos estudantes por meio de awes
de promogão, prevengäo e atengäo a sat:1de, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades
que comprometem o pleno desenvolvimento de criangas e jovens da rede pUblica de ensino;

Promover o monitoramento das condicOes de sailde de criancas,
adolescentes e jovens;

Promover awes para uma alimentacdo saudavel;
Elaborar e executar projeto de educacao em saiide junto aos

conselhos Comunitarios na integracao na educacdo popular na pratica e formacdo
profissional de estudantes;

Promover a conscientizacao de saiide pUblica, corn acampamentos
de saUde mOvel, onde nao ha instalacOes medicas, oferecendo check-ups de sande,
acampamentos de saiide, acampamentos odontolOgicos, acampamentos para
conscientizacao social e para distribuir medicamentos gratuitamente;

Apresentar campanhas como o Dia do Diabetes, Dia Mundial da
AIDS, Dia Mundial da Sande, Dia do Combate ao Tabagismo e programas de
conscientizacao de sande bucal e outros temas sat) apresentados nos centros de sail& e
outros locais pUblicos;

D) Compete ao cargo de Chefe de Setor de LaboratOrio ora criado, as
atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

Ser responsavel pelo controle e distribuicão dos exames para todas as
UBS (unidades Básicas de SaUde);

cuidar da qualidade dos exames realizados, bem como da
assistencia e esclarecimento de diividas em relacdo a todo processo de funcionamento do
Setor;

do LaboratOrio; III. 

solicitar

atendimento;

zelar pelo perfeito funcionamento, disciplina, ordem e seguranca

fiscalizar os servicos dos integrantes do Setor e programar e

mudancas que porventura sejam necessarias a melhoria do

assessorar a Secretaria de SaUde na previsao de gastos e no
estabelecimento das taxas;

controlar o fluxo de materiais, zelando pela manutencao do estoque
do almoxarifado;

zelar pela conservacao dos equipamentos e materiais do Setor,
adotando as providencias cabiveis para sua manutencao e reposicao;

manter atualizados todos os arquivos do LaboratOrio, incluindo
entre outros, os do patrimOnio, do estoque e dos resultados de exames;

elaborar relatOrios mensais referentes aos servicos prestados;
Supervisionar as prestacOes de servicos executadas pelos auxiliares

organizando e distribuindo tarefas;
Elaborar e ou auxiliar na confeccao de laudos, relatOrios tecnicos e

estatisticos;
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Zelar pela manutencão, limpeza, assepsia e conservacdo de
equipamentos e utensilios do laboratOrio em conformidade com as normas de qualidade,
de biosseguranca e controle do meio-ambiente;

Executar outras tarefas compativeis com as exigencias para o
exercicio da funcdo, como: demonstrar atencao, ter iniciativa, trabalhar em equipe,
capacidade de comunicacdo, senso de organizacdo e dinamismo.

Art. 17" - Ficam criados os cargos em comissab, abaixo relacionados, junto a
Secretaria Municipal de Acäo Social do Municipio de Pontal do Araguaia:

Chefe de Setor do PROJOVEM;
Chefe de Setor do PAIF;
Chefe de Setor do PETI; e
Chefe de Setor Volante.

Paragrafo Unico — a remuneracao dos Chefes de Setores acima mencionados
sera.° baseados no simbolo (CC-4).

Art. 18° - Os cargos de Chefia sdo de livre nomeacdo e exoneracão do(a)
Prefeito(a), sendo este ligado diretamente a Secretaria Municipal de Acalo Social, e tern
como atribuicOes:

a) Compete ao cargo de Chefe de Setor do PROJOVEM ora criado, as
atribuicOes de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

Elaborar Projetos de formacäo profissional de jovens de baixa renda
precisa estar contextualizada ao mercado de trabalho cada vez mais competitivo para
permitir a insercao socioeconOmica desta parcela da populacdo;

Coordenar a Equipe de Gestao do PROJOVEM;
Fortalecer a convivencia familiar e comunitaria, o retorno dos adolescentes

a escola e sua permanencia no sistema de ensino. Isso é feito por meio do
desenvolvimento de atividades que estimulem a convivencia social, a participacdo cidadd
e uma formacdo geral para o mundo do trabalho;

possibilitar o desenvolvimento de habilidades gerais, tais como a
capacidade comunicativa e a inclusão digital, de modo a orientar o jovem para a escolha
profissional consciente, prevenindo a sua insercao precoce no mercado de trabalho;

estabelecer metodos que preve a abordagem de temas que perpassam os
eixos estruturantes, denominados temas transversais, abordando conterldos necessarios
para compreensab da realidade e para a participacdo social, por meio da arte-cultura e
esporte-lazer, visando a sensibilizar os jovens para os desafios da realidade social,
cultural, ambiental e politica de seu meio social, bem como possibilitar o acesso aos
direitos e a sadde, e ainda, o estimulo a praticas associativas e as diferentes formas de
expressdo dos interesses, posicionamentos e visOes de mundo dos jovens no espaco
pirblico;

Fazer o acompanhamento de registros, fichas individuais dos jovens,
matriculas, oficios, dentre outros;
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b) Compete ao cargo de Chefe de Setor do PAIF (Protecdo e Atendimento
Integral a Familia) ora criado, as atribuiches de planejar, coordenar e executar, sob sua
responsabilidade, as seguintes atividades:

Formalizar palestras voltadas a comunidade ou a familia, seus
membros e individuos;

promover o acompanhamento socioassistencial de familias do
municipio;

potencializar a familia como unidade de referencia, fortalecendo
vinculos internos e externos de solidariedade;

contribuir para o processo de autonomia e emancipacdo social das
familias, fomentando seu protagonismo;

desenvolver aches que envolvam diversos setores, com o objetivo
de romper o ciclo de reproducdo da pobreza entre geraches;

atuar de forma preventiva, evitando que essas familias tenham seus
direitos violados, recaindo em situaches de risco.

Monitoramento e avaliacao dos servicos assistenciais;
Registro de todos os contatos realizados com o grupo familiar

c) Compete ao cargo de Chefe de Setor do PETI (Programa de Erradicacdo
do trabalho Infantil) ora criado, as atribuiches de planejar, coordenar e executar, sob sua
responsabilidade, as seguintes atividades:

Fomentar e incentivar a ampliacdo do universo de conhecimentos
da crianca e do adolescente, por meio de atividades culturais, esportivas, artisticas e de
lazer no period° complementar a escola, ou seja, na jomada ampliada;

Proporcionar apoio e orientacäo as familias por meio da oferta de
aches socio-educativas;

Implementar programas e projetos de geracdo de trabalho e renda
para as familias;

trabalhar por meio de aches sOcio-educativas e de geracdo de
emprego e renda, buscando assim a sua promocao e inclusão social, contribuindo para o
seu processo emancipatOrio, tornando-as protagonistas de seu prOprio desenvolvimento
social;

d) Compete ao cargo de Chefe de Setor do CRAS Volante ora criado, as
atribuiches de planejar, coordenar e executar, sob sua responsabilidade, as seguintes
atividades:

Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantacdo do CRAS e a
implementacdo dos programas, servicos,

projetos de protecdo social basica operacionalizadas nessa unidade;
Coordenar a execucdo e o monitoramento dos servicos, o registro de

informaches e a avaliacdo das aches,
programas, projetos, servicos e beneficios;

Participar da elaboracao, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos
para garantir a efetivacao da referencia e

contra referencia;
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• Coordenar a execucab das aceies, de forma a manter o dialogo e garantir a
participacdo dos profissionais, bem

como das familias inseridas nos servicos ofertados pelo CRAS e pela rede
prestadora de servicos no territOrio;

Definir, com participacdo da equipe de profissionais, os criterios de
inclusao, acompanhamento e desligamento das familias, dos servicos ofertados no CRAS;

Coordenar a definicdo, junto coin a equipe de profissionais e
representantes da rede socioassistencial do territOrio, o fluxo de entrada,
acompanhamento, monitoramento, avaliacdo e desligamento das familias e individuos nos
servicos de protecdo social basica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS;

Promover a articulacao entre servicos, transferencia de renda e
beneficios socioassistenciais na area de abrangencia do CRAS;

Definir, junto corn a equipe técnica, os meios e as ferramentas
teOrico-metodolOgicos de trabalho social com familias e dos servicos de convivencia;

Contribuir para avaliacdo, a ser feita pelo gestor, da eficacia,
eficiencia e impactos dos programas, servicos e projetos na qualidade de vida dos
usuarios;

Efetuar acOes de mapeamento, articulacdo e potencializacdo da rede
socioassistencial no territOrio de abrangencia do CRAS e fazer a gestao local desta rede;

Efetuar acOes de mapeamento e articulacdo das redes de apoio
informais existente comunitarias, associacOes de bairn);

Coordenar a alimentacao de sistemas de informacdo de ambito local
e monitora informacOes sobre os servicos socioassistenciais referenciados, encaminhando-
os a Assistencia Social;

Participar dos processos de articulacdo intersetorial no territ6rio do
CRAS;

Averiguar as necessidades de capacitacao da equipe de referencia e
informar a Secretaria de Aga° Social;

Planejar e coordenar o processo de busca ativa no territOrio de
abrangencia do CRAS, em consonancia com diretrizes da Secretaria de Acao;

Participar das reuniOes de planejamento promovidas pela Secretaria
de AO° Social, contribuindo corn sugestOes estrategicas para a melhoria dos servicos a
serem prestados;

Participar de reuniOes sisternaticas na Secretaria Municipal, corn
presenca de coordenadores de outro(s) CRAS (quando for o caso) e de coordenador (es)
do CREAS (ou, na ausencia deste, de representante da protecdo especial);

é responsavel pela organizacdo das acOes ofertadas pelo PAIF, bem
como atuar como articulador da rede de servicos socio-assistenciais no territOrio de
abrangencia do CRAS.

Dar suporte aos profissionais de servicos do Centro de Referencia e
Assistencia Social Volante que fazem atendimento psicossocial, acompanhamentos
familiares, protecdo pro ativa por meio de visitas as familias, encaminhamentos a rede
socioassistencial;

Dar informacOes sobre pro gramas projetos e servicos,
acompanhamento as familias inseridas no Programa Bolsa Familia e o apoio nas
avaliacOes de revisão e encaminhamento para aquisicão do beneficio de prestacao
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continuada para idosos e pessoas corn deficiencia em todo o territOrio municipal,
chegando tambern as comunidades rurais e Assentamentos;

realizar estudos sobre o grau de	vulnerabilidade em cada
comunidade e viabilizar meios de inserir essas comunidades nos programas de protecao;

Ter dominio da legislacdo referente a politica nacional de
assistencia social e direitos sociais;

demonstrar atencao, ter iniciativa, trabalhar em equipe, capacidade
de comunicacao, senso de organizacab, dinamismo, saber negociar conflitos e estabelecer
relacOes;

planejar, monitorar, acompanhar	e gerenciar os servicos
socioassistenciais;

Art. 19.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 20.° - Revogam-se as disposicOes em contrdrio.

Pontal do Araguaia — MT, 05 de fevereiro de 2013.

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
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