
 

 

Projeto de Lei nº XX, de 29 de junho de 2021. 
        

Dispõe sobre a Reorganização da Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Altamira e dá outras providências. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO  
 

Art. 1o O Poder Executivo do Município de Altamira é exercido pelo Prefeito 
Municipal auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e Órgãos de apoio e 
assessoramento. 

 
Art. 2o O Vice-Prefeito substituirá o Chefe do Poder Executivo, nos casos de 

ausência e de impedimento, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município. 
 
Art. 3o O Chefe do Poder Executivo Municipal, o Vice-Prefeito e os auxiliares diretos 

do Poder Municipal exercem as atribuições e responsabilidades de sua competência, na 
forma definida em leis, decretos, regulamentos, regimentos e instruções normativas, 
assessorados pelos titulares dos demais órgãos que integram a administração municipal. 

 
CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 4o As atividades da Administração Municipal obedecerão aos seguintes 
princípios fundamentais: 

 
I –Legalidade; 
II – Impessoalidade; 
III – Moralidade; 
IV – Publicidade; 
V – Eficiência;  
VI - Planejamento; 
VII - Organização; 



 

 

VIII - Coordenação; 
IX - Delegação de competências; 
X - Descentralização e controle.  

 
SEÇÃO I 

DO PLANEJAMENTO 
 

Art. 5o A ação administrativa municipal será exercida através de um sistema de 
planejamento, envolvendo os planos e programas legalmente exigidos e tecnicamente 
necessários ao seu melhor desempenho: 
 

Art. 6º As atividades relativas aos planos e programas do governo, serão objeto de 
permanente coordenação exercida em todos os níveis da administração municipal. 
 

SEÇÃO II 
DA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 

 
Art. 7º A coordenação e o funcionamento da administração municipal, serão objeto 

permanente de estudo, para fins de aprimoramento e racionalização, objetivando manter 
a máxima eficiência nas ações administrativas municipais. 
 

SEÇÃO III 
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA, DESCENTRALIZAÇÃO E DO CONTROLE 

 
Art. 8º A execução e controle das atividades administrativas municipais deverão ser 

operacionalizadas por todos os níveis hierárquicos dos diversos órgãos, respeitados os 
limites de suas competências, dispondo ainda o governo de instrumentos de 
acompanhamento e avaliação de resultados da atuação dos seus representantes. 
 

TÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL 

 
CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Art. 9o A Administração Municipal de Altamira está constituída por Órgãos de 
Administração Direta e Indireta. 

 
Art. 10. Compõem a Administração Direta: 

 
I   -   órgãos colegiados; 
II -   órgãos vinculados; 



 

 

III -   órgãos de assessoramento; 
IV -   órgãos de linha. 

 
Art. 11. São Órgãos Colegiados: 
 

a) Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
b) Conselho Municipal de Saúde; 
c) Conselho Municipal de Assistência Social; 
d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
e) Conselho Municipal dos Direitos do Idoso; 
f) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB; 

g) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
h) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 
i) Conselho Municipal de Educação; 
j) Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
k) Conselho Municipal de Segurança Pública; 
l) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 
m) Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; 
n) Conselho Municipal de Cultura; 
o) Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 
p) Conselho Municipal de Turismo; e 
q) Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas. 

 
Art. 12. São Órgãos de Assessoramento à Administração Municipal: 
 

a) Gabinete do Prefeito 
a.1 – Subchefia de Gabinete 
a.2 – Assessoria Estratégica 
 
b) Procuradoria-Geral 
b.1 – Assessoria Especial Adjunta à Procuradoria-Geral 
    b.1.1 – Setor de Contencioso Judicial; e 
    b.1.2 – Setor de Contencioso Administrativo. 

   
c)  Assessoria Técnica e de Articulação Institucional; 

 
c.1 – Administração Distrital   
c.2 - Assessoria de Imprensa 
c.3 - Assessoria de Cerimonial 

      c.4 - Assessoria de Comunicação 



 

 

      c.5 - Assessorias Especiais 
 c.6 - Assessoria de Processamento de Dados 
 

d)  Controladoria-Geral 
 
 d.1 – Coordenadoria de Controle Interno 
 d.1.1 – Divisão de Normas e Procedimentos 

d.1.2 – Divisão de Análise e Fiscalização 
d.1.2.1 – Analista de Controle Interno 
d.1.2.2 – Assessoria Jurídica 
 

      d.2 – Coordenadoria de Auditoria e Transparência 
   d.2.1 – Divisão de Análise e Acompanhamento das Ações de Controle 
Externo. 

d.2.1.1 – Fiscal de Contratos e Convênios 
 

    d.3 – Ouvidora-geral 
d.3.1 – Divisão de Atendimento e Informação 

 
 Art. 13. São órgãos da administração indireta: 
 

a) Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Altamira – ALTAPREV 

 
a.1 – Diretoria Executiva; 
a.2 – Conselho Deliberativo; e 
a.3 – Conselho Fiscal. 

 
 b) Fundação de Telecomunicações de Altamira – FUNTAL 
 
  c.1 – Diretor Presidente; 
  c.2 – Diretor de Jornalismo; e 
  c.3 – Diretor de Administração e Finanças. 
 

Art. 14. São Órgãos de Linha: 
 

a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF 
 
a .1- Coordenadoria de Administração 

a.1.1- Divisão de Recursos Humanos 
a.1.2 – Divisão de Folha de Pagamento 
a.1.3 – Divisão de Patrimônio 



 

 

 a.1.3.1 – Setor de Tombamento 
 

a.2 – Coordenadoria de Licitação e Contratos Administrativos 
        a.2.1 - Divisão de Suprimento e Serviços 

 a.1.2.1 – Setor de Compras; e 
 a.1.2.2 – Setor de Almoxarifado. 
 
a.2.2 – Divisão de Licitação 
 a.2.2.1 – Setor de Demanda e Cotação de Preços; 
 a.2.2.2 – Setor de Termo de Referência e Projeto Básico; 
 a.2.2.3 – Setor de Publicação de Atos Licitatórios;  
 a.2.2.4 – Pregoeiro e Equipe de Apoio; 
 a.2.2.5 – Comissão Permanente de Licitação – CPL; e 
 a.2.2.6 – Assessoria Jurídica. 
 

a .3 - Coordenadoria de Finanças 
a 3.1- Divisão de Tributos 
 a.3.1.1 – Setor de Atendimento/Sede; e 
 a.3.1.2 – Setor de Atendimento distritos Castelos dos 

Sonhos/Cachoeira da Serra. 
 
a 3.2 – Divisão Administrativa e Financeira 
 a.3.2.1 – Setor de Contabilidade; e 
 a.3.2.2 – Setor Administrativo. 
 
a.3.3 – Divisão de Fiscalização Fazendária 
 a.3.3.1 – Setor de Programação e Fiscalização; 
 a.3.3.2 – Setor de Arrecadação; 
 a.3.3.3 – Setor de Cadastro Imobiliário; e 
 a.3.3.4 – Setor de Cadastro Mobiliário. 
  

a.4 – Procuradoria Fiscal 
a.4.1 – Assessoria Especial adjunta à Procuradoria Fiscal 
       a.4.1.1 – Setor de Dívida Ativa. 
 

a.5 – Tesouraria 
 

a.6 - Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 
 

a.6.1 – Coordenadoria Executiva 
  a.6.1.1 – Setor de Educação ao Consumidor, Estudos e Pesquisas; 
  a.6.1.2 – Setor de Atendimento ao Consumidor; 



 

 

  a.6.1.3 – Setor de Fiscalização; 
  a.6.1.4 – Setor de Apoio Administrativo; 

   a.6.1.5 – Assessoria Jurídica; e 
  a.6.1.6 – Ouvidoria. 
 
b) Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

 
          b.1 – Coordenadoria de Política Educacional 

 
             b. 1.1 - Divisão de Educação Infantil 
             b. 1.2 – Divisão de Alfabetização e Letramento 
             b. 1.3 – Divisão de Ensino Fundamental Regular 
             b. 1.4 – Divisão de Educação de Jovens e Adultos 
             b. 1.5 – Divisão de Educação do Campo 
   b.5.1 – Polos Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra; 
   b.5.2 – Polo Assurini; e 
   b.5.3 – Polos Adjacentes (Oneide Tavares, Arthur Pessoa e 

Princesa do Xingu). 
             b.1.6 – Divisão de Educação Indígena 
             b.1.7 – Divisão de Formação Continuada 
             b.1.8 – Divisão de Educação Especial e Inclusiva 
             b.1.9 – Divisão de Documentação Escolar 
             b.1.10 – Divisão de Matrícula e Estatística Escolar 
             b.1.11 – Divisão de Salas de Leituras e Bibliotecas 
             b.1.12 – Divisão de Avaliação Externa 
            

        b.2 – Coordenadoria de Planejamento e Gestão 
 
           b.2.1 – Divisão de Supervisão de Programas  
           b.2.2 – Divisão de Tecnologia Educacional 
           b.2.3 – Plano de Ações Articuladas 

 
         b.3 – Coordenadoria de Administração e Finanças 
 

            b.3.1 – Divisão de Recurso Humanos – DRH 
            b.3.2 – Divisão de Infraestrutura e Logística 
            b.3.3 – Divisão de Material e Patrimônio 
         b.3.4 – Divisão de Alimentação Escolar 
            b.3.5 – Divisão de Transporte 
         b.3.6 – Divisão de Protocolo e Arquivo 
         b.3.7 – Divisão de Lotação 
         b.3.8 – Contabilidade 



 

 

         b.3.9 – Assessoria Jurídica 
         b.3.10 – Controle Interno 
            b.3.11 – Tesouraria 
 

c) Secretaria Municipal de Saúde - SESMA 
 

c .1 - Coordenadoria de Saúde de Atenção Especializada 
 
c.1.1- Divisão de Atenção Especializada, Domiciliar e de Urgência 
 c.1.1.1 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 
 c.1.1.2 – Serviço de Atenção Especializada - SAE; 
 c.1.1.3 – Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA; e 

c.1.1.4 – Programa Melhor em Casa. 
 

  c.1.2 – Divisão de Saúde Mental 
   c.1.2.1 – CAPS Adulto; 
   c.1.2.2 – CAPS Infantil; 
   c.1.2.3 – Unidade de Acolhimento de Adulto - UAA. 
 
     c.2 – Coordenadoria de Atenção Primária a Saúde 
 
  c.2.1 – Divisão de Ações Programáticas Estratégicas 
   c.2.1.1 – Centros de Saúde/UBS/UBSF/UBF/Postos de Saúde; 
   c.2.1.2 – Agentes Comunitários de Saúde; 
   c.2.1.3 – Estratégia de Saúde da Família/Estratégia de Atenção 
Primária a Saúde; e 
   c.2.1.4 – Promoção de Saúde. 
 
  c.2.2 – Divisão de Saúde Bucal 

c.2.2.1 – Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; 
   c.2.2.2 – Unidade Odontológica Móvel - UOM; 
   c.2.2.3 – Laboratório de Próteses; e 
   c.2.2.4 – Equipes de Saúde Bucal. 
 
 c.3 – Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
 

c.3.1 - Divisão de Vigilância em Saúde 
c.3.1.1 - Vigilância Epidemiológica; 
c.3.1.2 – Vigilância Sanitária; 
c.3.1.3 – Vigilância Ambiental; e 
c.3.1.4 – Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

 



 

 

 c.4 – Coordenadoria de Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 
 
  c.4.1 – Divisão de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria; 
   c.4.1.1 – Produção e Estatística; 
   c.4.1.2 – Centro de Regulação; 
   c.4.1.3 – Tratamento Fora do Domicílio - TFD;  
   c.4.1.4 – Auditoria; e 
   c.4.1.5 – Ouvidoria. 
 
 c.5 – Coordenadoria de Administração e Finanças 
 
  c.5.1 – Divisão de Administração e Finanças; 
   c.5.1.1 – Setor de Contabilidade; 
   c.5.1.2 – Setor de Licitação; 
   c.5.1.3 – Setor de Compras e Serviços; 
   c.5.1.4 – Setor de Transportes e Manutenção Geral; 
   c.5.1.5 – Setor de Patrimônio; 
   c.5.1.6 – Setor de Recursos Humanos – RH; 
   c.5.1.7 – Setor de Planejamento e Captação de Recursos; 
   c.5.1.8 – Setor de Protocolo e Secretária Geral; 
   c.5.1.9 – Setor de Almoxarifado; 
   c.5.1.10 – Controle Interno; 
   c.5.1.11 – Assessoria Jurídica; e 
   c.5.1.12 – Tesouraria. 
 
  c.5.2 – Divisão de Planejamento 
   c.5.2.1 – Setor de Planejamento e Captação de Recursos. 
 
  c.5.3 – Divisão de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
   c.5.3.1 - Núcleo de Educação Permanente em Saúde. 
 
 c.6 – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 
  c.6.1 – Divisão de Assistência Farmacêutica 
   c.6.1.1 – Central de Abastecimento Farmacêutico; 
   c.6.1.2 – Farmácia Central – Psicotrópicos; e 
   c.6.1.3 – Laboratório de Fitoterapia. 
 
      c.7 – Hospital Geral de Altamira – HGA 
  c.2.1 – Recursos Humanos – RH; 
  c.2.2 – Almoxarifado; 
  c.2.3 – Secretaria Geral e Protocolo; 
  c.2.4 – Laboratório em Diagnóstico; e 



 

 

  c.2.5 – Serviço Social. 
 
       c.8 – Centro de Apoio em Diagnósticos 
  
       c.9 – Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
 

d) Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS 
          
d.1 - Coordenadoria Administrativa e Financeira 

d.1.1- Divisão Administrativa e Financeira; 
d.1.2 – Divisão de Recursos Humanos; 

        d.1.3 - Divisão de Patrimônio; 
             d.1.4 – Divisão de Informática; 
     d.1.5 – Divisão Transporte e Logística; 
     d.1.6 – Divisão Compras e Almoxarifado; 
     d.1.7 – Controle Interno; 
     d.1.8 – Assessoria Jurídica 
     d.1.9 – Tesouraria. 
 
      d.2 – Coordenadoria do Sistema Municipal de Assistência Social 
     d.2.1 – Divisão de Proteção Social Básica 
      d.2.1.1 – CRAS (Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos). 
      d.2.1.2 – CAD ÚNICO; 
      d.2.1.3 – CONVÊNIO NORTE ENERGIA (Serviço conveniado); 
      d.2.1.4 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 
      d.2.1.5 – ACESSUAS. 
 
      d.2.2 – Divisão de Planejamento e Vigilância Socioassistencial 

        d.2.2.1 – Centro de Convivência da Melhor Idade – CCMI. 
 
       d.2.3 – Divisão de Proteção Social Especial 

                  d.2.3.1– Espaço de Convivência de Meninos e Meninas – ECOM; e 
     d.2.3.2 – Centro de Referência Especial em Assistência Social – 

CREAS. 
 

              d.2.4 – Divisão de Assessoramento Técnico, Elaboração de Projetos e 
Captação de Recursos 
 
                      d.2.5 – Divisão de Inclusão Produtiva 
      d.2.5.1 – CEPRO; 
      d.2.5.2 – SINE; e 

                         d.2.5.2.1 – Setor de Emissão de Carteira de Identidade; 



 

 

     d.2.5.2.2 – Setor de Emissão de CTPS; e 
     d.2.5.2.3 – Setor de Seguro Desemprego. 
             d.2.5.3 – Restaurante Popular. 
 

d.2.6 - Divisão de Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Projetos 
Sociais 
 d.1.2.1 – Acompanhamento de Alta Complexidade; 
 d.1.2.2 – Acompanhamento de Média Complexidade; e 
 d.1.2.3 – Acompanhamento de Baixa Complexidade. 
 

       d.2.7 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA 
 

     d.2.8 – Conselho Municipal de Assistência Social 
 

 e) Secretaria Municipal de Cultura - SECULT 
 

 e.1 - Coordenadoria de Cultura 
j .1.1- Divisão de Promoção de Eventos 
 j.1.1.1 – Cinema Lúcio Mauro; 
 j.1.1.2 – Centro de Eventos; 
 j.1.1.3 – Concha Acústica; 
 j.1.1.4 – Escola Municipal de Dança; 
 j.1.1.5 – Escola Municipal de Música; 
 j.1.1.6 – Teatro Municipal; 
 j.1.1.7 – Polo do Artesanato; 
 j.1.1.8 – Casa do Artesanato;  
 j.1.1.9 – Centro de Convenção e Cursos – CCC; e 
 j.1.1.10 – Biblioteca. 
  
j.1.2 – Divisão de Planejamento e Projetos 
 
j.1.3 – Sistema Nacional e Municipal de Cultura 
 j.1.3.1 – Conselho Municipal de Cultura; 
 j.1.3.2 – Plano Municipal de Cultura; 
 j.1.3.3 – Fundo Municipal de Cultura; e 
 j.1.3.4 – Patrimônio Histórico e Cultural. 
  

f) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL 
 

f .1 - Coordenadoria de Esporte e Lazer 
f 1.1- Divisão de Esporte e Lazer 



 

 

 f.1.1.1 – Ginásio Poliesportivo Nicias Ribeiro; 
 f.1.1.2 – Estádio Municipal José Bandeira de Matos; 
 f.1.1.3 – Complexo da Juventude (Centro Comunitário); e 
 f.1.1.4 – Quadras Públicas. 
f.1.2 – Divisão de Projetos e Captação de Recursos. 

     
 g) Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Trânsito – 
SEGUTRAN 
 
  g.1 – Coordenadoria de Defesa Social, Transporte e Trânsito. 
 

 g.1.1 – Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN: 
 g.1.1.1 – Divisão de Trânsito 
  g.1.1.1.1 – Câmara de Multas  

g.1.1.2 – Divisão de Operação e Fiscalização 
g.1.1.3 – Divisão de Engenharia de Tráfego 
g.1.1.4 – Divisão de Educação para o Trânsito 

g.1.1.4.1 - Setor de Coleta, Controle e Análise Estatística de Trânsito 
g.1.1.5 – Divisão de Vistoria e Inspeção Veicular 
g.1.1.6 – Divisão de Retenção 
 g.1.1.6.1 – Pátio de Retenção. 
g.1.1.7 – Divisão de Transporte 
g.1.1.8 – Assessoria Jurídica 
 

           g.1.2 – Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos 
Automotores do Município de Altamira. 
  
        g.1.3 – Junta de Recursos de Infrações - JARI 
   

g.1.4 – Departamento Municipal de Transporte Público: 
 g.1.4.1 – Divisão de Transporte Público. 
 

g.1.5 – Guarda Municipal de Altamira: 
 g.1.5.1 – Comando; 
 g.1.5.2 – Subcomando; 
 g.1.5.3 – Inspetoria;  
 g.1.5.4 – Corregedoria. 
    g.1.5.5 – Canil 

 
  g.2 – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC 
    g.2.1 – Divisão de Defesa Civil 
    g.2.2 – Divisão Técnica e Operativa. 



 

 

 

h) Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura - SEMOVI 
 
 h.1 - Coordenadoria de Obras, Urbanismo e Viação 

h.1.1 - Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços; 
 h.1.1.1 – Fábrica de artefatos de Concreto e Asfalto; e 
 h.1.1.2 – Cemitérios. 
h.1.2 - Divisão de Manutenção e Suprimentos. 
h.1.3 – Divisão de Infraestrutura Rural. 

   
h.2 – Coordenadoria de Limpeza Pública 
     h.2.1 – Divisão de Limpeza Pública e Coleta Seletiva. 
 
h.3 – Coordenadoria de Iluminação Pública - CIP 
     h.3.1 – Divisão de Manutenção de Iluminação Pública. 
 
h.4 – Coordenadoria de Saneamento - COSALT 
     m.4.1 – Divisão de Administração e Finanças; e  
     m.4.2 – Divisão de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

 
i) Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI 

 
 i.1 - Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Pesca 

i.1.1 – Divisão de Produção Vegetal; 
i.1.2 – Divisão de Produção Animal; 
 i.1.2.1 – Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 
i.1.3 – Divisão de Crédito Rural; 
i.1.4 – Divisão de Apoio a Regularização Fundiária e Ambiental; 
i.1.5 – Divisão de Políticas Públicas, Cooperativismo e Associativismo. 

 
      i.2 – Coordenadoria de Infraestrutura e Mecanização Agrícola 
      i.2.1 – Divisão de Maquinário e Mecanização Agrícola; 
      i.2.2 – Divisão de Mercados, Feiras e Parque de Exposição; e  
      i.2.3 – Divisão de Arborização e Jardinagem. 

 i.2.3.1 – Viveiro Municipal; 
 i.2.3.2 - Arborização e Jardinagem; 

 
       j) Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN. 
 
  j.1 – Coordenadoria de Planejamento 
     j.1.1 – Divisão de Planejamento.  
 
  j.2 – Coordenadoria de Regularização Fundiária         



 

 

   j.2.1 - Divisão de Cartografia e Titulação de Terras. 
     j.2.1 – Setor de Análise Fundiária; 
     j.2.2 – Setor de Geoprocessamento; 
     j.2.3 – Setor de Operação Técnica de Campo; 
  j.2.4 – Setor Cadastramento; 
  j.2.5 – Setor de Pesquisa Fundiária; 
  j.2.6 – Setor de Sistematização; 
  j.2.7 – Setor de Georreferenciamento; 
  j.2.8 – Setor de Mapeamento; 
  j.2.9 – Setor de Ordenamento Territorial; e 
  j.2.10 – Setor de Emissão de Título de Propriedade. 
 

                 j.3 – Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas 
     j.3.1 – Divisão de Capitação de Recursos 
  j.3.1.1 – Setor de Projetos; 
  j.3.1.2 – Setor de Obras; 
  j.3.1.3 – Setor de Estudos Econômicos; e 
  j.3.1.4 – Setor de Prestação de Contas. 

 
        j.4 – Coordenadoria de Arquitetura e Urbanismo 
           j.4.1 – Divisão de Licenciamento 
   j.4.1.1 – Setor de Alvará; 
   j.4.1.2 – Setor de Habite-se; 
   j.4.1.3 – Setor de Autorizações; e 
   j.4.1.4 – Setor de Uso e Ocupação do Solo. 
           j.4.2 – Divisão de Projetos 
   j.4.2.1 – Setor de Levantamento; 
   j.4.2.2 – Setor de Projetos Executivos; 
   j.4.2.3 – Setor de Paisagismo; e 
   j.4.2.4 – Setor de Urbanismo. 
 
        j.5 – Coordenadoria de Engenharia 
            j.5.1 – Divisão de Execução de Obras 
   j.5.1.1 – Setor de Construção; 
   j.5.1.2 – Setor de Reformas e Ampliação; 
   j.5.1.3 – Setor de Orçamentos; 
   j.5.1.4 – Setor de Apoio Técnico; e 
   j.5.1.5 – Setor de Projeto Básico de Obra. 
 
       j.6 – Coordenadoria de Fiscalização 
                    j.6.1 – Divisão de Fiscalização de Obras 
   j.6.1.1 – Setor de Diligências; 



 

 

   j.6.1.2 – Setor de Denúncias; 
   j.6.1.3 – Setor de Desobstrução de Vias Públicas; e 
   j.6.1.4 – Setor de Fiscalização de Entulhos. 

 
i) Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente – SEMMA 
 

i.1 - Coordenadoria de Gestão do Meio Ambiente 
i 1.1 - Divisão de Controle Ambiental 
 i.1.1.1 – Setor de Licenciamento Ambiental; 
 i.1.1.2 – Setor de Fiscalização Ambiental; 
 i.1.1.3 – Setor de Análise e Geoprocessamento Ambiental; 
 i.1.1.4 – Setor de Políticas ao Combate de Desmatamento Ilegal; 
 i.1.1.5 – Setor de Análise de CAR e LAR; e  
 i.1.1.6 – Setor de Supressão Vegetal e Poda. 
 
i.1. 2 – Divisão de Políticas Públicas de Saneamento Ambiental 
 i.1. 2.1 – Setor de Recursos Hídricos; 
 i.1.2.2 – Setor de Resíduos Sólidos; 
 i.1.2.3 – Setor de Esgotos; e 
 i.1.2.4 – Setor de Drenagem.  
 
i.1. 3 – Divisão Técnica de Projetos Ambientais 
 i.1.3.1 – Setor de Áreas Protegidas; 
 i.1.3.2 – Setor de Projetos para a Captação de Recursos. 
 
i.1. 4 – Divisão de Educação Ambiental 
 i.1.4.1 – Biblioteca Ambiental; 
 i.1.4.2 – Setor de Projetos de Educação Ambiental; 
 i.1.4.3 – Setor de Multiplicadores da Educação Ambiental; 
 i.1.4.4 – Setor de Fauna e Flora. 
 
i.1.5 – Divisão de Aterro Sanitário 
 i.1.5.1 – Setor Administrativo; 
 i.1.5.2 – Setor de Operação das Células de Tratamento de Rejeitos; e 
 i.1.5.3 – Setor de Operação da Estação de Tratamento de Lixiviado. 

  
i.2 – Coordenadoria Administrativa e Financeira 
     i.2.1 – Divisão Administrativa e Financeira 
  i.2.1.1 – Setor de Recursos Humanos; 
  i.2.1.2 – Setor de Informática; 
  i.2.1.3 – Setor de Transporte e Logística; 
  i.2.1.4 – Setor de Compras e Almoxarifado; 



 

 

  i.2.1.5 – Setor de Patrimônio; 
  i.2.1.6 – Setor de Arquivo; 
  i.2.1.7 – Assessoria Jurídica; e 
  i.2.1.8 – Setor de Comunicação Institucional. 
 
i.3 – Coordenadoria de Gestão do Meio Ambiente dos Distritos 
     i.3.1 – Divisão Controle Ambiental 
  i.3.1.1 – Setor de Licenciamento Ambiental; 
  i.3.1.2 – Setor de Fiscalização Ambiental; 
  i.3.1.3 – Setor de Saneamento Ambiental; 
  i.3.1.4 – Setor de Educação Ambiental; e 
  i.3.1.5 – Setor Administrativo. 
     i.3.2 – Divisão de Aterro Sanitário 

 i.3.2.1 – Setor Administrativo; 
 i.3.2.2 – Setor de Operação das Células de Tratamento de Rejeitos; e 
 i.3.2.3 – Setor de Operação da Estação de Tratamento de Lixiviado. 

 
i.4 – Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM 
 

l) Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR 
 

l.1 - Coordenadoria de Turismo 
l.1.1 - Divisão de Promoção e Investimentos em Turismo 
 l.1.1.1 – Setor de Qualificação, Certificação e Produção Associada ao 

Turismo. 
     l.1.2 – Divisão de Pesquisa Turística 
     l.1.3 – Divisão de Gestão e Planejamento Turístico 
   l.1.3.1 – Setor de Gestão Administrativa do Centro de Artesanato; 
   l.1.3.2 – Setor de Gestão do Polo de Artesanato; e 
   l.1.3.3 – Centro de Informações Turísticas. 
     l.1.4 – Divisão de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
      l.1.4.1 – Setor de Infraestrutura Turística. 
     l.1.5 – Divisão de Marketing do Turismo 
 
Art.14. A demonstração gráfica da composição organizacional da Prefeitura de Altamira, 

encontra-se nos Organogramas Anexos, parte integrante da presente Lei. 
 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 
Art.15. O Poder Executivo Municipal poderá desenvolver atividades através de entidades 

de administração indireta, tais como: 



 

 

 
                 

I   - Autarquias; 
                 II - Empresas Públicas; 
                 III - Sociedades de Economia Mista; 
                 IV - Fundações Públicas. 
 

Parágrafo único. Qualquer órgão da Administração Indireta que venha a ser 
proposta a sua criação pelo Executivo Municipal, deverá constar do projeto de lei a sua 
vinculação a um Órgão da Administração Direta, considerando, rigorosamente, a sua 
principal atividade como parâmetro para o enquadramento. 

 
TÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 
Art.16. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, constituído por 

representantes do setor público e por representantes da sociedade civil, através de 
suas entidades de classe na forma da Lei, compete: 

 
a) Propor diretrizes e programas de desenvolvimento rural; 
b) Opinar acerca da proposta orçamentaria da política agrícola; 
c) Acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos voltados ao   meio 

rural; 
d) Viabilizar a participação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, no seu 

correspondente a nível Estadual; 
e) Opinar sobre a contratação e concessão de serviços de assistência aos 

produtores rurais. 
 
Art.17. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, constituído paritariamente por 

representantes do poder público, entidades ambientalistas, e associações de 
moradores, compete: 

 
a) Acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações nas áreas de proteção conservação e 

melhoria ambiental.  
 

Art.18. O Conselho Municipal de Saúde em conformidade com Constituição Federal (art. 
198 e EC 29) e Lei Orgânica de Saúde (Leis nº 8.080 e 8.142), em caráter permanente 
e deliberativo é instância colegiada do Sistema Único de Saúde, composto de forma 
paritária por representantes do Poder Público, Trabalhadores de Saúde e Usuários 
do SUS, compete: 

 



 

 

a) Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política 
municipal de saúde e no controle da execução da política de saúde, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros. 

 
Art.19. Ao Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor compete: 
 

a) Assegurar os direitos e interesses do consumidor; 
b) Formular, coordenar e executar programas e atividades relacionadas com a 

defesa do consumidor em convênio com os órgãos federais ou estaduais. 
 
Art.20. Ao Conselho Municipal de Assistência Social, constituído, paritariamente por 

representantes do poder público municipal e representantes da sociedade civil 
organizada, compete: 

 
a) Aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social; 
b) Aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo, 

nas áreas sociais, tais como: de habitação, de saneamento básico e promoção 
humana; 

c) Definir política de subsídios na área de financiamentos habitacionais. 
 

Art.21. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, constituído, 
paritariamente por representantes do poder público municipal e representantes da 
sociedade civil organizada, compete: 

 
a) Formular a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 
Art.22. Ao Conselho Municipal de Educação, compete: 
 

a) Participar dos procedimentos normativos necessários ao efetivo gerenciamento 
do Sistema Municipal de Educação, principalmente relativo a planejamento, 
informação e avaliação; 

b) Avaliar, propor emendas para o plano Municipal de Educação, elaborado pelo 
Poder Executivo, bem como o de aplicação dos recursos públicos destinados à 
manutenção e desenvolvimento da Educação Pública Municipal. 

 
Art.23. Ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, compete: 

 
a) Participar dos procedimentos normativos necessários ao efetivo gerenciamento 

do FUNDEB, principalmente relativo a planejamento, informação e avaliação; 



 

 

b) Fiscalizar e aprovar a prestação de contas dos recursos do FUNDEB. 
 

Art. 24. Ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, constituído, paritariamente por 
representantes do poder público municipal e representantes da sociedade civil 
organizada, compete: 

 
a) Formular a política Municipal dos Direitos do Idoso. 

 
Art. 25. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, compete: 
 

a) Formular diretrizes e promover políticas em todos os níveis da administração 
pública direta e indireta, visando à eliminação das discriminações que atingem 
a mulher. 

 
Art. 26. Ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, compete: 
 

a) Elaborar, encaminhar e acompanhar a implementação de políticas públicas de 
interesse do deficiente na saúde, na educação, no trabalho, na habitação, no 
transporte, na cultura, no lazer, na acessibilidade ao espaço público e nos 
esportes. 

 
Art. 27. Ao Conselho Municipal de Segurança Pública, compete: 
 

a) Planejar a ação comunitária de segurança e avaliar seus resultados; 
b) Integrar a população e as polícias, no combate as causas de criminalidade e 

violência no Município; 
c) Desenvolver companhas educativas, visando orientar à população sobre 

condições e forma de segurança.  
 
Art. 28. Ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, compete: 
 

a) Fiscalizar e controlar a aplicação de recursos destinados à Merenda Escolar. 
 

Art. 29. Ao Conselho Municipal de Cultura, compete: 
 

a) O assessoramento do Poder Público Municipal nas políticas referentes ao 
planejamento e desenvolvimento das atividades de culturais, no âmbito de suas 
atribuições. 
 

Art. 30. Ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer, compete: 
 



 

 

a) O assessoramento do Poder Público Municipal nas políticas referentes ao 
planejamento e desenvolvimento das atividades de esportes e lazer, no âmbito 
de suas atribuições. 
 

Art. 31. Ao Conselho Municipal de Turismo, compete: 
 

a) O assessoramento do Poder Público Municipal nas políticas referentes ao 
planejamento e desenvolvimento das atividades de Turismo, no âmbito de suas 
atribuições. 

 
Art. 32. Ao Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas, compete: 
 

a) Atuar como fiscalizador e orientador das atividades de todas as instituições e 
entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações referentes à 
redução da demanda de drogas. 

 
CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS VINCULADOS  
 
Art.33. Os Órgãos Vinculados são entidades da Administração Municipal responsáveis 

pela execução de atividades especializadas de apoio a outras entidades públicas. 
 

Art.34. A competência de cada um dos Órgãos Vinculados estará estabelecida no 
Regimento Interno pertinente.  

 
CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
 

Art.35. Ao Gabinete do Prefeito, compete: 
 

a) Assistir direta e imediatamente o Prefeito, no que diz respeito à representação 
civil relacionada com as autoridades em geral e com outros Poderes; 

b) Organizar o expediente, agendas e audiências, responsabilizar-se pela 
correspondência do Chefe do Executivo e ações relacionadas com atendimento 
ao público e representações sindicais. 

 
Art.36. À Procuradoria-Geral, compete: 
 

a) Defender os interesses do Município na forma da Lei. 
b) Assessorar o Prefeito e demais Órgãos que compõem a estrutura municipal, 

como consultor dos assuntos de natureza jurídica ou que requeiram avaliação 
de ordem legal. 



 

 

c) Responsabilizar-se pela emissão, controle, divulgação de Mensagens, Leis, 
Decretos e outros Atos Administrativos de interesse do Executivo Municipal. 

 
Art.37. À Assessoria Técnica e de Articulação Institucional, compete: 
 

a) Assessorar o Prefeito na articulação com outras esferas de governo e com Órgãos 
da esfera municipal;  

b) Assistir tecnicamente o Chefe do Poder Executivo Municipal em assuntos de 
interesse da Prefeitura, na sua área de competência; 

c) Organizar e coordenar as atividades de imprensa, responsabilizar-se pela 
divulgação das ações e notícias de interesse do Município; 

d) Organizar e coordenar os serviços do cerimonial; 
e) Organizar o arquivo de fotos, filmes e notícias de interesse da administração 

geral do Município; 
f) Organizar e coordenar os serviços de informática; e 
g) Assessorar o Chefe do Executivo na Administração dos Distritos. 

 
Art. 38. À Controladoria-Geral, compete: 

 
a) verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o 

cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos 
Programas de Governo e do Orçamento do Município, no mínimo por exercício; 

b) verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficiência, eficácia, 
economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
dos órgãos e setores da administração direta ou indireta municipal, bem como 
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

c) controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e 
haveres do município; 

d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
e) examinar a escrituração contábil e a documentação correspondente; 
f) verificar os processos e documentos das fases da execução das despesas, em 

especial os processos licitatórios e contratos; 
g) verificar a execução da receita pública, em todas as suas fases, bem como das 

operações de crédito e assemelhados, na forma da lei; 
h) verificar e acompanhar a abertura de créditos adicionais; 
i) acompanhar a contabilização dos recursos provenientes da celebração de 

convênios e examinando as despesas correspondentes; 
j) verificar as medidas adotadas pelo Executivo e pelo Legislativo para o retorno da 

despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 
da Lei Complementar 101/2000; 

k) verificar os limites e condições para a inscrição em restos a pagar; 



 

 

l) realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, 
nos termos da legislação em vigor; 

m) controlar o atingimento das metas de resultado primário e nominal; 
n) verificar e acompanhar a aplicação de recursos nas despesas com a educação e 

a saúde nos termos da legislação em vigor; 
o) verificar os atos de admissão, demissão e contratação por tempo determinado 

de pessoal para a administração direta e indireta; 
p) verificar os atos de concessão de aposentadoria de pessoal para a administração 

direta e indireta; 
q) verificar os demais processos, procedimentos, fatos e atos praticados pela 

administração municipal ou que estejam relacionados, à luz dos princípios da 
legalidade, eficiência e economicidade, dentro do programa de trabalho definido 
formalmente. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS DE LINHA 
 
Art.39. À Secretaria Municipal de Administração e Finanças compete traçar políticas 

e diretrizes, estabelecer metas e normas; executar planos, programas, projetos e 
ações no âmbito administrativo e fazendário do Município. 

 
Art.40. À Secretaria Municipal de Educação compete traçar políticas e diretrizes, 

estabelecer metas e normas, executar planos, programas, projetos e ações relativas 
à educação no âmbito do município. 

 
Art.41. À Secretaria Municipal de Saúde compete traçar políticas e diretrizes, 

estabelecer metas e normas, executar planos, programas, projetos e ações relativas 
à saúde pública. 

 
Art.42. À Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social compete traçar políticas 

e diretrizes, estabelecer metas e normas, executar planos, programas, projetos e 
ações relativas ao trabalho e promoção social  

 
Art.43. À Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura compete traçar 

políticas e diretrizes, estabelecer metas e normas, executar planos, programas, 
projetos e ações relativas ao planejamento, urbanismo, viação, obras, transportes, 
limpeza pública e saneamento básico. 

 
Art.44. À Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento compete traçar 

políticas e diretrizes, estabelecer metas e normas, executar planos, programas, 
projetos e ações relativas à agropecuária, abastecimento e pesca. 

 



 

 

Art.45. À Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente compete o planejamento 
das atividades do meio ambiente, coordenação e gerenciamento dos projetos e 
atividades do meio ambiente, administração e/ou supervisão de parques naturais, 
horto florestal, reservas biológicas e outras áreas de preservação ambiental e 
fiscalização de ações de preservação ambiental. 

 
Art.46. À Secretaria Municipal de Turismo compete traçar políticas e diretrizes, 

estabelecer metas e normas, executar planos, programas, projetos e ações relativas 
ao turismo. 

 
Art. 47. À Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Trânsito compete: 

 
a) O planejamento, a coordenação e a execução das atividades da Guarda Municipal 

e da Defesa Civil, visando à conveniência, proteção e segurança dos cidadãos no âmbito 
da competência constitucional e legal do Município;  

 
b) Formular, executar e coordenar ações visando proteger os servidores, bens, 

serviços e instalações dos diversos órgãos que compõe à Administração Pública Municipal;  
 

c) Formular, executar e coordenar ações de prevenção à violência urbana, visando 
à resolução pacífica de conflitos e a proteção dos direitos humanos no âmbito das 
atribuições do Município; 

 
d) Coordenar, em parceria com os órgãos estaduais e federais, o desenvolvimento de 

ações de segurança pública no Município; 
 
e) Planejar, executar e coordenar ações em parceria com órgãos estaduais e federais 

com o objetivo de prevenir e atender as situações de emergência e/ou de calamidade 
pública, em âmbito Municipal, atendendo às necessidades da população afetada; 
 

f) Dirigir, fiscalizar e gerenciar o trânsito e o tráfego no âmbito do município, 
resguardada a competência de outras esferas administrativas, na conformidade do 
previsto no artigo 30, inciso I e V da Constituição Federal, combinado com o artigo 24 da 
Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.   
 
Art.48. À Secretaria Municipal de Cultura compete traçar políticas e diretrizes, 

estabelecer metas e normas, executar planos, programas, projetos e ações relativas 
à Cultura. 

 
Art.49. À Secretaria Municipal de Esporte e Lazer compete traçar políticas e diretrizes, 

estabelecer metas e normas, executar planos, programas, projetos e ações relativas 
ao Esporte e ao Lazer. 



 

 

 

Art. 50. À Secretaria Municipal de Planejamento compete: 
 

a) a elaboração, coordenação, execução, monitoramento, revisão e atualização de 
todos os instrumentos de planejamento, do plano diretor e orçamento 
municipal, bem como, das ações necessárias à execução das diretrizes e 
programas da política urbana e territorial sustentável, de forma integrada com 
os demais órgãos da administração municipal. 

 
TÍTULO III 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

CAPÍTULO I 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 
Art.51. Cargo de provimento em Comissão é aquele que, em virtude de Lei, depende de 

confiança pessoal para seu provimento, e se destina ao atendimento das atividades 
de direção e assessoramento superior, sendo estruturado em DAS-1, DAS-2, DAS-
3, DAS-4, DAS-5, DAS-6, DAS-7 e DAS-8.  

 
§ 1o Os cargos em comissão são de livre provimento e exoneração, por decreto do 

Prefeito Municipal. 
 

§ 2o São cargos de confiança com denominação específica, além dos que possam 
ser criados em Lei, aqueles que integram a estrutura de cargos prevista nesta 
Lei. 

 
Art.52. As atribuições, a duração do trabalho e a lotação, serão fixados através de ato do 

Executivo. 
 
Art.53. O exercício dos cargos integrantes do grupo de Direção e Assessoramento Superior 

- DAS- dependerá, em qualquer caso, de ato de nomeação. 
 
Art.54. Os servidores efetivos que forem designados para Cargo em Comissão farão opção 

pela remuneração do cargo comissionado ou pelos vencimentos do cargo efetivo 
que exercem.  

 
CAPÍTULO II 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

Art.55. As Funções Gratificadas referem-se a uma vantagem acessória ao vencimento e 
destinam-se ao atendimento das atividades de direção e assistência intermediária, 
sendo estruturadas em DAI-1, DAI-2, DAI-3 e DAI-4. 



 

 

 

§ 1o A designação e a dispensa de Funções Gratificadas poderão ocorrer por 
indicação do Secretário Municipal de Educação e por ato do Secretário de 
Administração e Finanças desde que aprovado pelo Chefe do Executivo 
Municipal 

 
§ 2o Os ocupantes das Funções Gratificadas terão suas jornadas de trabalho fixadas 

por ato do Executivo. 
 
Art.56. A designação para o exercício da Função Gratificada recairá, preferencialmente, 

em servidor efetivo. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CARGOS DE UNIDADES ISOLADAS 

 
Art. 57. As Unidades Isoladas são órgãos de competência de outros entes públicos, mas 

que estão ligadas a Prefeitura Municipal de Altamira, em razão de convênio, acordo 
de cooperação, termo de parceria, etc. 

 
Art. 58. Os Cargos de Supervisores de Unidades Isoladas atenderão as necessidades de 

Órgãos da Administração Direta e que estejam sob a coordenação das Secretarias 
Municipais. 

 
Parágrafo único. Para fins de nomeação para os Cargos de Supervisores de Unidades 

Isoladas, considera-se: 
 

I - unidade Tipo I: SINE; 
II - unidade Tipo II: Junta do Serviço Militar.  

 
CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 
Art.59. Para atender à Estrutura Organizacional da Prefeitura de Altamira o Executivo 

contará com os seguintes cargos e funções: 
 
GRUPO I - CARGOS QUE ATENDERÃO À ESTRUTURA BÁSICA DO EXECUTIVO: 
 
Secretário Municipal DAS-8 12 
Procurador-Geral DAS-8 01 
Assessor Téc. e de Articulação Institucional  DAS-8 01 
Controlador-Geral DAS-8 01 
Chefe de Gabinete DAS-8 01 
Coordenador de Área de Secretaria DAS-7 34 



 

 

Tesoureiro DAS-7 01 
 
GRUPO II - CARGOS DE APOIO À ESTRUTURA BÁSICA DO EXECUTIVO: 
 
Assessor de Comunicação DAS-7 01 
Assessor de Representação na Capital DAS-7 01 
Assessor Especial Adjunto DAS-7 14 
Subchefe de Gabinete  DAS-7 01 
Comandante da Guarda Municipal DAS-7 01 
Coordenador Executivo do PROCON DAS-7 01 
Coordenador de Controle Interno DAS-7 01 
Coordenador de Auditoria e Transparência DAS-7 01 
Diretor do DEMUTRAN DAS-7 01 
Diretor do Hospital-Geral  DAS-7 01 
Ouvidor-Geral DAS-7 01 
Assessor de Cerimonial DAS-6 01 
Subcomandante da Guarda Municipal DAS-6 01 
Diretor de TV  DAS-6 01 
Diretor da UPA DAS-6 01 
Diretor do Centro de Apoio em Diagnósticos DAS-6 01 
Diretor da FUNTAL DAS-6 01 
Analista de Controle Interno DAS-6 04 
Assessor de Imprensa DAS-6 01 
Administrador Distrital DAS-6 03 
Assessor de Processamento de Dados  DAS-6 02 
Tesoureiro dos Fundos Municipais DAS-6 03 
Assessor Especial I DAS-5 60 
Assessor de Comunicação da SEMED DAS-5 01 
Assessor de Comunicação da SEMTEPS DAS-5 01 
Assessor de Comunicação da SESMA DAS-5 01 
Diretor de Jornalismo da FUNTAL DAS-5 01 
Diretor de Adm. e Finanças da FUNTAL DAS-5 01 
Inspetor Chefe da Guarda Municipal DAS-5 03 
Assessor Especial II DAS-4 60 
Assessor Especial III DAS-3 50 
Chefe de Setor DAS-3                   101 
Assessor Especial IV DAS-2 50 
Assessor Especial V DAS-1 50 
 
GRUPO III - CARGOS QUE ATENDERÃO ÀS UNIDADES ISOLADAS: 
 
Supervisor de Unidade Tipo I DAS-5 01 



 

 

Supervisor de Unidade Tipo II DAS-4 01 
 
FUNÇÕES GRATIFICADAS 
Diretor de Unidade Escolar 
Vice-Diretor de Unidade Escolar 
Coordenador Pedagógico 
Assessor de Gabinete 
Chefe de Divisão Escolar 
Supervisor de Programas 
Secretário de Unidade Escolar            

 
80 
65 
110 
DAI-4 
DAI-3 
DAI-2 
DAI-1 

 
 
 
 
01 
25 
10 
65 

 
CAPÍTULO IV 

DOS VENCIMENTOS   
 

Art. 60. Os ocupantes dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas que 
compõem a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Altamira, 
perceberão, pelo exercício do cargo, os valores constantes da tabela abaixo:  

 
CATEGORIA / CÓDIGO                                                            V A L O R  (R$)  
Direção e Assessoramento Superior 
DAS-8           8.000,00 
DAS-7           4.500,00 
DAS-6           4.000,00 
DAS-5           3.000,00 
DAS-4              2.500,00 
DAS-3              2.000,00 
DAS-2              1.500,00 
DAS-1              1.100,00 

 
Direção e Assistência Intermediária - DAI 

FUNÇÃO GRATIFICADA 
 
  ESTRUTURA      VALOR 
 
Diretor de Unidade Escolar        80% do vencimento-base   
Vice-Diretor de Unidade Escolar       60% do vencimento-base 
Coordenador Pedagógico         50% do vencimento-base 
DAÍ-4                     1.378,00 
DAÍ-3                   861,30 
DAÍ-2                        861,30 
DAÍ-1                        606,00 

 



 

 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Art.61. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas com os recursos 

previstos nas dotações consignadas em Orçamento. 
 
Art.62. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 

exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo 
efetivo. 

 
Art. 63. O Procurador-Geral, o Chefe de Gabinete do Prefeito, Assessor Técnico e de 

Articulação Institucional e o Controlador-Geral, terão direitos e prerrogativas de 
Secretário Municipal. 

 
Art.65.  Fica estabelecido o prazo de 180 dias, a contar da publicação desta Lei, para 

elaboração do Regulamento Interno da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, 
consubstanciado em Decreto, por ato do Prefeito Municipal. 

 
Art.66. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, em especial a Lei Municipal nº 3.177, de 17 de abril de 2013, a Lei 
Municipal nº 3.240, de 30 de dezembro de 2016, e a Lei Municipal nº 3.299, de 08 
de maio de 2018.  

 
Gabinete do Prefeito, aos 29 dias do mês de junho de 2021. 

 
 
 

 
CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem nº _____, de 29 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senhor Presidente, 
 
 
Senhores Vereadores, 
 
 
Senhoras Vereadoras, 
 
 
Dirijo-me aos ilustres Edis para submeter à apreciação e votação, por parte desse 

Poder Legislativo Municipal, o Projeto de Lei que “Dispõe sobre a Reorganização da 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Altamira e dá outras providências”.  

 
O Projeto de Lei sobredito tem como escopo promover alterações substanciais na 

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Altamira, com a recriação da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRI, da Secretaria Municipal 
de Cultura – SECULT, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, da Secretaria 
Municipal de Turismo – SEMTUR, e da criação da Secretaria Municipal de Defesa Social, 
Transporte e Trânsito – SEMDESTRAN, reunindo em um só órgão o Departamento 
Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, o Departamento Municipal de Transporte Público, a 
Guarda Municipal de Altamira, e a novíssima Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - 
COMDEC. 

 
Ainda no campo da gestão pública municipal, promovemos a fusão das Secretarias 

Municipal de Administração e Finanças, instituindo a Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças – SEMAF, juntamente com a criação da Coordenadoria de 
Licitação e Contratos Administrativos. 

 



 

 

Por fim, igualmente importante, instituímos na estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Altamira, a Controladoria-Geral, órgão que terá a incumbência de 
promover a fiscalização, auditoria e transparência da execução orçamentária anual em 
todos os seus aspectos, como forma de garantir a defesa do patrimônio público, promover 
a transparência, a participação social, através da Ouvidoria-Geral, contribuindo assim, 
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. 
 

Enunciadas, assim, as razões de minha iniciativa, que ora submeto o assunto ao 
exame dessa Câmara Municipal, renovando a Vossas Excelências, protestos de elevada 
estima e distinta consideração.  

 
Portanto, espera-se a anuência de todos os ilustres edis, pois deste modo estaremos 

todos em convergência para o desenvolvimento do nosso município. 
 

Gabinete do Prefeito, aos 29 dias do mês de junho de 2021. 
 
 

 
 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 
Prefeito de Altamira 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Ofício nº 162/2021/GAP. 
      
                               Altamira/PA, 29 de junho de 2021. 
 
 
A Sua Excelência O Senhor  
Silvano Fortunato da Silva 
Presidente da Câmara Municipal de Altamira 
                                      
 
 
ASSUNTO: Encaminhamento de Projeto de Lei. 
 
 
      
 
 Senhor Presidente, 
                                                  
 Em consonância com a Lei Orgânica do Município, encaminho para apreciação e 
votação, por parte dessa Casa Legislativa Municipal, o Projeto de Lei Municipal que 
“Dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Altamira e dá outras providências”. 
 
 Na certeza do encaminhamento devido, aproveito o ensejo para externar os nossos 
sinceros votos de consideração e apreço. 

  
  

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 
Prefeito Municipal de Altamira 
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