
LEI N° 144/2019 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

DE 18 DE MARCO DE 2019. 

EMENTA: AL TERA ANEXOS I E II DA LEI MUNICIPAL 

93/2017 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017 EDA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, no 

uso de suas atrlbuicoes legais, faz saber que a Camara Municipal APROVA e eu 

SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

,�\�,t.YJ,,0• Os anexos I e II da Lei Municipal 93/2017, tera a seguinte redacao: 
·-:;::f 

ANEXOI 

S,IMBeLO QTD. 

07 

p�gcuRA'gPRGERAL 01 

CONfROLADOR 01 
',;,· 

';-1'- 

REMUNERACAO 

VENCIMENTO REPRESENTACAO 

-R$ 3. 750,00 

TOTAL 

R$ 3.750,00 

CDA 1 01 R$ 1000,00 -R$ 2.500,00 R$ 3.500,00 

DIRE"ftlR TECNICO DO 01 
HOSPfl�L,,' 

SECR�fARIO ADJUNTO 02 

PRd�,URADOR ADJ UNTO 01 
,; 

SB,pRETARIO EXECUTIVO 02 

t!SWPERVISOR DE ENS I NO 10 

CDA2 PRESIDENTE:DE 

LICITA<:;Ao 

01 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

CDA3 CHEFE DE SETOR 10 R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 2.500,00 

TECNICO DE GEST AO 14 

CDA4 ADVOGADO 02 R$ 1.000,00 R$ 1.300,00 R$ 2.300,00 

CDA5 ASSESSOR TECNICO I 10 R$ 1000,00 R$ 900,00 R$ 1.900,00 

CDA6 ASS. DE IMPRENSA E 01 R$ 1.000,00 R$ 700,00 R$ 1.700,00 

TRANSPARENCIA 

CDA 7 ASSESSOR ESPECIAL 02 R$ 1000,00 R$ 500,00 R$ 1.500,00 

,,JI<%'-' ,t<r,:"- CDA 9 
X-:": .· '� 

,><,.-,, 

ASSESSOR TECNICO II 

COQRDEN}DOR 
\_ 

;c.;; 

SECRETAR.IODE ·� 
.. GABINETE 

05 

15 

01 

R$ 1000,00 

R$ 1000,00 

R$ 300,00 

R$ 200,00 

R$ 1.300,00 

R$ 1.200,00 

CDA 10 ASSESSOE TECNICO Ill 
� .. :.;.;:�,. .s � 

10 R$ 1000,00 R$ 150,00 R$ 1.150,00 

ASSESSOR DE 
1<1.;,::;;�';i,� 

. · COF\4tl.N ICAc;'Ao , . 

ASSESSOR SANITARIO 
j•/J'}·� 

04 

02 

R$ 1000,00 R$ 100,00 R$ 1.100,00 

ASSESSOR DE TRIBUTOS 02 
·�"h-, 
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Art. 2°. A Lei Municipal n°. 93/2017, passara a contar com a Tabela Ill que trata das 

atribuicoes dos cargos descritos na Tabela I; 

Art. 3°. Fica autorizada a imediata fusao da Secretaria de Governo e Articulacao com 

a Secretaria de Finances e Planejamento, criando-se a Secretaria de Admlnistracao e 

Finances, a qual competira as atribuicoes antes existentes naquelas secretarias. 

Art. 4°. As despesas com a execucao desta Lei correrao por conta de dotacoes 

orcarnentarias pr6prias, suplementadas se necessario, 

Art. ,�0• Esta Lei entra em vigor na data de sua pubticacao, ficando revoga as 

� dlsposlcoes encontradas. 
"�!;j}g;'i''{}'.f 

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE, 18 DE MARCO DE 2019. 

- ���------ 

Simao Pedro Alves Pequeno 
Prefeito Municipal de Oros 
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ANEXO Ill 

DAS ATRIBUICOES DOS CARGOS 

Chefe de Gabinete -Assistir e assessorar o Prefeito Municipal no desenvolvimento 

das atividades institucionais nas areas social e administrativa; Prestar assistencia e 

assessoramento diretos ao Chefe do Poder Executivo, coordenando e executando 

as atividades necessaries ao desempenho de suas atribulcoes e prerrogativas e ao 

pleno funcionamento do Gabinete; Preparar e despachar o expediente do Prefeito; 

Coordenar a gestao da docurnentacao recebida e expedida, transmissao e controle 

da �xecU<;ao das ordens e deterrninacoes emanadas do Chefe do Poder Executive; 
' ,J .:�eoordenar audienclas, despachos, viagens, eventos do Prefeito, mlssoes e 

atividades determinadas pelo Chefe do Poder Executive; Auxiliar o Prefeito no 

J�(lcamihhamentQ\de p1ovidencias de ordem administrativa e gerencial para dar mais 
.:. ··,. fl.'\.,, 

cel�ridade ao procssso da qestao publics em beneficio da municipalidade; Assistir 
·Y'u;"'· ·.· .. 

dtreta-e.Imedlatarnente o Prefeito nos assuntos relativos a polftica de cornunicacao 

e divul.Qs,trao socla] do Municipio e de implantacao de programas informativos, 
·.. �,��� 

cabendo-the a col>rdenac;ao, supervisao e controle da publicidade dos 6rgaos da 
Administri��o Publica Municipal: Promover a inteqracao e articulacao do Gabinete 
' �� 
do Prefeito.ecrn as Secretarias Municipais; Supervisionar o service de cerimonial e 

atividades poti,tico-administrativas do Prefeito; Proporcionar o desenvolvimento e 
ope,tacionali;�t tecnlcarnente as atividades de planejamento e lnrormatlca de 

':; , ··�:i;:�- . ·.. , 

acordo com-� necessidades do Municf pio; Acompanhar a elaboracao e execucao 

orc;ament,arit"\do Municipio; Coordenar e desenvolver as atividades de relacoes 

publicas e <4,frealizac;ao de eventos. 

:i,tnretor T�o,iico do Hospital - Planejar, organizar, controlar e assessorar o hospital 
"?,,. 

nas areas' de recursos humanos, patrlrnonlo, materiais, tntormacoes, financeira, 
,, '.;;, 
'j . 

tecnologtca, entre outras; lmplementar programas e projetos definidos pelo hospital; 
·. 1;. . 
'';. s- 

Et,a�drar planejamento organizacional, podendo para tanto editar portaria interna; 

f P"fomover estudos · de· raclcnalizacao .. e. controlar o desempenho organizacional; ,,,.,,.-- 
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Prestar consultoria administrativa a orqanlzacao e aos servidores, relativamente ao 

desempenho das atrtbuicoes do cargo; Planejar e organizar qualiflcacao, 

capacitacao e treinamento dos tecnicos e demais servidores lotados no 6rgao em 

que atua e demais campos da Adrninistracao Municipal, quando solicitado; Guardar 

sigilo das atividades inerentes as atrlbuicoes do cargo, levando ao conhecimento do 

superior hierarquico lnformacoes ou noticias de interesse do service publico ou 

particular que possa interferir no regular andamento do service publico: 

Apresentacao de relat6rios semestrais das atividades para analise: Outras funcoes 

afins e correlates ao exercicio das atribulcoes do cargo que lhes forem solicitadas. 
,\ . 

*�\,§Aj:retario Adjunto - A formulacao e avaliacao da politica municipal voltada para 
�� �;.)·" ' 

sua secretaria; a partlcipacao na forrnulacao e execucao da politica de recurses 

humanos; Substi\uir/representar o Secretario da pasta na sua ausencla. 
� 

· •. �% 

P:rcicurador Adjimq,, - Coordenar e supervisionar as areas do Contencioso Geral 
,y;,•',;:q,·',:_. 

e da1'eonsultoria Geral; substituir automaticamente o Procurador Geral em seus 

irnpedlmentos, au�fmcias ternporarias, ferias, licencas, afastamentos ocasionais, 

bem come-no ca!o de. vacancia do cargo ate norneacao de nova titular; Mediante 
delega9a�"'g� cornpetencla, exercer outras atrlbuicoes que lhe forem conferidas pelo 

. ·�t, 

ProcuradorSeral. 
''< 

Seoretario '&�ecutivo . -- Planejar, organizar, coordenar e controlar servlcos da 

secretaria; · :+t!erenciar lnformacoes auxiliando na execucao das tarefas 
\�\"1 

administrativas e em reuni6es, coordenando e controlando equipes e atividades; 
:_,,ht' 

Coletar inforir,la96es para consecucao de objetivo e metas da lnstituicao: Elaborar 

textos profi�sionais especializados e outros documentos oficiais; Transcrever 

ditados, 
<iJi�ursos, 

conferencias, palestras, atas e explanacoes etc.; Aplicar as 

tecnlcasSecretanals (arquivos, follow-up, agenda, reuni6es, viagens, cerimoniais 

etc.): Orienter na avaliacao e na selscao da correspondencia para fins de 

!:,e,C?aminhamento ao Superior; Conhecer e aplicar a legis�a9ao pertinente a sua area 

; de atuacao e dos protocolos da lnstitutcao: Participar de programa de treinamento, 
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quando convocado; Participar, conforme a politica interna da lnstltulcao, de projetos, 

cursos, eventos, comiss5es, convenlos e programas de ensino, pesquisa e 

extensao: Executar tarefas pertinentes a area de atuacao, utilizando-se de 

equipamentos e programas de lnformatlca. Executar outras tarefas compativeis com 

as exiqencias para o exerclcio da funcao, 

Supervisor de Ensino - Apoiar o grupo de educadores ao qual lidera; Orientar o 

trabalho pedag6gico do grupo de educadores ao qual lidera; Organizar e orientar 

trabalho pedag6gico desenvolvido pelos professores; Auxiliar alunos nas unidades 

de ensino, quando necessario. 
,.i 

"sJdente de Llcltacao - convocar os demais membros para a particlpacao nas 

reunioes, com antecedencia mi nima de 24 (vinte e quatro) horas; Abrir, presidir e 

coordenar al�vr1ura de atas e encerrar as sess5es desse colegiado; Promover as 
� . 

<rnedidas necessjtias,ao processamento e julgamento de licitacoes e pedidos de 
,,,� �� ... 

cadastramento: Anunciar as deliberacoes da Cornissao Permanente; Julgar os 
,,i',y,,,,,4':-, .. : 

recurses.interpostos contra ato da Cornissao Permanente; lnstruir os Protocolos a 
:;_:.;;�:,-,.,,. r ':$(, 

carqo dcl+Qomi�s;j.o Permanente, determinando a juntada ou o desentranhamento 
• • ,V.•/.,:·1�. 

.de ct<:>cumeetos pertinentes; Resolver, quando forem de sua competencia decis6ria, 

os, pedido�",Jiapresentados nas sessoes publicas; Votar; Solicitar informacoes 
;,;'<�t,,,, 

necess�rias'."'i:·:_tramita9ao'.dos Protocolos a cargo da Cornissao Permanente a que 
. , ' , =4 

preside e presi_ar inforrnacoes sempre que solicitadas; Relacionar-se com terceiros, 

estrarihos o�;f�tmao a Adrninistracao Direta Municipal licitante, no que respeita aos 
. . ,n, 

interesses :qJ: Cornissao Permanente que preside; Solicitar as autoridades 
1'0;, 

competentes.servldores para o desempenho de funcoes burocraticas pertinentes a 

Cornissao f�rmanente; Prestar informacoes em mandado de sequranca impetrado 

contra ato:tdo Presidente da Comissao Permanente; Assinar os editais de llcltacao: 
RealizcJrl>itras atribuicoes listadas na Lei Federal n° 8.666 /1993. 

·i�� 

Ch!f� tie Setor - Chefiar os funclonarios do setor correspondente, na busca da 
:eJc�f�ncia da prest_c1�ao dos services publlcos na area; Fazer com que o setor 

: exerca as cornpetenolas previstas na legisla9ao municipal, principalmente no que 
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tange a Secretaria correspondente de forma eficiente; propor pianos e propostas de 

acao para o diretor do departamento a que esta vinculado; Cumprir demais funcoes 

previstas na Lei Municipal, junto a Secretaria ao qual esta vinculado; Zelar pela 

guarda, conservacao, rnanutencao e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 

materiais utilizados. 

Tecnlco de Gestao - Recepcionar, verificar, registar e arquivar docurnentacao: 

Elaborar e expedir docurnentacao: Colaborar no apoio a Administracao/Dtrecao: 

lnterpretar a leqislacao laboral; Colaborar no cumprimento das regras de Saude, 

Higi�ne e Seguranc;a no Trabalho; Processar salaries; Colaborar nos Pianos de 

,, Forf"lac;ao de Recurses Humanos; Colaborar no Departamento de Compras; Gerir 
'"'"'"� .;rt�: 

• ,.i5·focks; Analisar e verificar previs6es de producao: Colaborar no Controlo de 

Qualidade e Ambiente; Elaborar estudos no que tange a melhoria no 

desenvolvimentojfasatlvidades da Secretaria ao qual estiver lotado; Colaborar na 
''} ;,'$� 

re'ai;J?�c;ao de caeapanhas publicttarlas: Colaborar no desenvolvimento de 

estratsqias de marketing; Classificar e contabilizar documentos; Colaborar na 
elabo�;;�p de D�rJ1onstrac;6es Financeiras e Relat6rios de Gestao: Analisar a 

informacao. ecorf6mica e contabiHstica normalizada; - Colaborar na analise e 
desenvolvim'.�nto de projetos; Colaborar na elaboracao do Plano de Atividades, 

"'-.'>;\ 

Orc;amentos��, Contas Anuais; Assegurar os procedimentos e obrigac;oes fiscais. 

Assessor Ti�enico I - Atuar em diversas unidades e areas, em atividades de 

natureza adrg,jnistrativa e tecnica, relativas ao atendimento, gestao, planejamento, 
"�',,,,' .- ' 

juridico, final;l<;as, recurses humanos, suprimentos, entre outras. Executar 

atividades q,EJ\carater administrative, classificando e arquivando documentos em 

geral, rece�;·ronando pessoas e efetuando controles diversos. Receber e expedir 

.docurnentos e efetuar controles necessaries. Auxiliar na elaboracao de relat6rios 

dlversos, ·'bperar rnaquinas copiadoras, guilhotinas e efetuar encadernacoes, 

Efetu?f: services externos sempre que necessario, Elaborar apontamento dos 
t ' 

s�rviQOS realizados par empresas contratadas. Elaborar, conferir, efetuar calculo, 
;�d�dos operacionais e estaUsticos, mapas fisicos e financeiros, contratos e outros, 

de acordo com a area de atua - 
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sollcitacoes de services. Solicitar e acompanhar orcarnentos para a execucao de 

services. 

Advogado - Prestar assessoria e consultoria nas diversas areas do Munidpio em 

todos os nlveis e materias abrangidas pelo Direito, desenvolvendo as atividades 

pertinentes, bem coma representar o Munidpio no arnbito administrativo e judicial 

em todas as esferas e graus de jurisdicao: Atuar e defender os interesses do 

Municipio em procedimentos administrativos, amiqavsis ou judiciais, de natureza 

civil, comercial, fiscal, criminal, ambiental, trabalhista e outros. Subsidiar a area 

iuridica, para defesas nos mandados de ssquranca interpostos nas llcltacoes, bem 

co - o os , representantes de cornissao na analise de rnaterlas econornlco- 

manceiras, tecnicas, entre outras, emitindo pareceres jur1dicos com embasamento 

legal quanto aos. rneritos questionados. Efetuar estudos de natureza juridica 

z ,JUyersos. Divqlga{leis,, riormas e procedimentos, garantindo amplo conhecimento e 
, :·c-< . ,,; ., ,;,pff;,'w<iy 

aftA,�JJ.;za9ao dos empregados envolvidos de acordo com a area de Direito em 

questao. Atuar na elaboracao e analise de contratos e convenios, desapropriacoes 

de bena.lmoveis, kegularizac;ao de docurnentacao imobiliaria e atividades afins. 
\ "i�*r:,;; 

Anati:sar'ete�ecuf�r processes de fraudes, bem coma acompanhar os contratos de 
0'"t:\t?r,1. 

: .. : 

risco jaqiclat Partlclpardos processos licitat6rios elaborando editais, analisando 
·_ , .. ,,,.,.�t;*i� ,, 

rninutas, deeurnentos de aspectos jurldicos e fiscais, bem coma subsidiando 

defesas pa'ra as impuqnacoes impostas as licitacoes e respostas aos 
!7.� '-=-i'iJh,:, 

que�t.ionameqios dos 6rgaos Fiscalizadores. 

Asse$soi di:t\,Comuni�acao e Transparencla - Todas as lnformacoes que sao 

vinculadas rias midias sao trabalhadas por este profissional; Publicidade e 

Propaqanda, Responsavel pela criacao, formatacao _ e producao de pecas e 

._ )·\Campanha\,,tbem coma sua divulqacao: Relacoes Pubtlcas: Campo de atuacao: 

, 
Organiz�(,e' 

mantendo arquivo pennanente para consulta intema; Extrair dos jornais 

e revJs\at todas as materias de interesse do Municipio, providenciando c6pias 
{qlii.,pJn�) e encarnlnhando-as aos diversos 6rgaos � unidades da Instltuicao, 

··. {� ): ' 

;;cjnforme os interesses: Coordenar e controlar a agenda de entrevistas solicitadas 

pela _ o Prefeito 
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:__:.:,.::-1.:f··�·- 
v·.>;������·-wp//f/>i.>% 

fotoqraflca e audio de eventos oficiais e sociais da Prefeitura Municipal; 

Acompanhar publicacoes dos atos administrativos. 

Assessor Especial - Atuar em diversas unidades e areas, em atividades de 

natureza administrativa e tecnica, relativas ao atendimento, qestao, planejamento, 

juridico, financas, recursos humanos, suprimentos, entre outras; Montar editais, 

termos de contratos e processos para o tribunal de contas. Acompanhar, conferir e 

avaliar documentos e propostas em todas as fases do processo de licltacao: 

Realizar o seguimento de compras de equipamentos e materiais; Elaborar e 

min(str<!r cursos e palestras; Buscar novas tecnologias e acompanhar sua 
'\ ,� 

im antacao: Providenciar transportes, rnaqulnas, equiparnentos, materiais e outros 

ecursos necessaries ao desenvolvimento das atividades da area; Recepcionar 

pessoas, prestar esclarecimentos e orientacoes necessarias: Contatar orqaos 

· .externos, visand{pr�yidencias que viabilizem o desenvolvimento de atividades ou 
.; �;�., 

c:fu�:,,�ubsidiem tomssas de declsoes: Manter orqanizado e abastecido o estoque de 

mateti.�1
�s da area em que atua; Executar services de natureza administrativa, 

necessarlos ao d��envolvimento das atividades da area, mantendo organizada a 
·,,_ �;._��!.,. 

documenla�ao e trquipameptos, materiais, etc. sob sua responsabilidade e executar 

outras ati;id;�des correlat�s; Dirigir veiculo para realizacao das atividades do cargo . . ':':;_{·,{� 
\,; 

Assessor 'J��nico 11 - Atuar em conjunto ou sob as orlentacoes do Assessor .. \ 

Tecnico I; E���utar o tratamento e descarte de residuos materiais provenientes de 
.!:}�?. ��tifyf\ 

seu'Jocal de\t{�b91ho; Zelar pela guarda, conservacao, rnanutencao e limpeza dos 

equipamentos, instrurnentos e materiais utilizados, bem-como do local de trabalho; 

Elaborar plq�'�s e propostas de acao para o Secretarto da area correspondente, em 
��\ 

conj unto o�, \separadamente do Assessor T ecnico I; Executar outras ta ref as 
'+.:: 

correlata�,'i�onforme necessidade ou a criteria do Secretarlo Municipal. 

Coordeqatdor - Coordenar a equipe e as atividades, · o controle, a anallse e o 
;\ )i - 

pla�etaflento do fluxo de atividades e processos na Secretaria ao qual esteja lotado; 

Deselthar as pollticas e processes criando os fluxes da area, elaborar e implantar 
1:ph,�edimentos e polificas administrativas, garantir a realizacao de todas as 

atlvldades e o · 
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limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem coma do local 

de trabalho; Prestar esclarecimentos e orientar sabre assuntos inerentes a acao da 

Coordenadoria; 

Manter articulacao com orqaos e entidades publicos e privados que atuem em areas 

de interesse da Secretaria da pasta; Executar outras tarefas correlatas, conforme 

necessidade ou a criteria do Secretario Municipal. 

Secretarlo do Gabinete - Controlar a observancia dos prazos para emissao de 

pronunciamentos, pareceres e informacoes da responsabilidade do Prefeito; 

Receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, junta 

a sl ou ao Prefeito, de assuntos de interesse do cidadao ou da comunidade, 

,,, :: rovidenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento as secretarias da area; 

Apoiar o Prefeito no acompanhamento das acoes das demais Secretarias, em 

.sincronia com o �lang de governo municipal; Exercer outras atividades correlatas 
'. 't; 

•$ft%'';;,. 

ifq�:gwe lhe sejam �gadas pelo Prefeito Municipal. 

Ass:4f�!'pr Tecnico Ill - Assessorar a agenda do Secretario da Pasta; Auxiliar seus 
superi;�§ nos eneontros e sernlnarlos que contem a particlpacao do Secretario da 

,. """"""'' 
pasta; Suosidiar ri'as pautas e reuni5es, podendo para tanto, elaborar e guarda OS 

cadastros di' autoridades e reunloes: Executar o tratarnento e descarte de resfduos 

rn9t�T;i�is pre�enientes de, seu local de trabalho; Manter-se atualizado em relacao 

, astehdenci�;§�'te inovacoes tecnol6gicas de sua area de atuacao e das necessidades 

da:ffrefeitur�Z:Executar outras tarefas correlatas, Conforme necessidade OU a criteria 
.· .. ;. , . ; ; . ' ��4;:.-;,; , .,/·.,,•·.''.' '' ;' 

do Prefeito ML{nicipal. 

Assessor �anitario - Elaborar a proqrarnacao das acoes de viqilancia sanltaria em 
'th, , 

consonanclacorn o Sistema Unicode Saude; Emitir pareceres tecnicos referente as 
<-: 

·),, ,,, 

' ·':·P,;;:agoes dEt;;¥igilancia sanltarla: Fiscalizar no arnbito municipal, a producao, a 
comerci11��9ao, a circulacao de bens e produtos, a -presta9ao de services de 

lnteresse' a saude, bem coma, dos problemas sanitarios decorrentes do meio 
af�iJnte; Fazer cµmprir, atraves da autoridade sanitaria, a leqislacao vigente, no 

arhbito municipal,' par meio da leqislacao federal, estadual e municipal; Manter 
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Planejar, controlar, organizar, normatizar e padronizar as acoes desenvolvidas 

pelos setores subordinados ao departamento de viqilancia sanitaria: Articular-se 

com os demais orqaos do municipio, governos estadual e federal, entidades da 

adrninistracao publica e orqanlzacoes nao-qovernarnentais, objetivando obter 

dados, inforrnacoes e subsfdios para melhorar a eficiencia e a qualidade dos 

servicos de vigilancia sanitaria: Zelar pela guarda e conservacao dos materiais e 

equipamentos de trabalho; Manter a ordem e a disciplina de seus subordinados, 

referentes a atos relativos a direitos e deveres de acordo com a legisla9ao vigente; 

Pro�o�er programas de treinamento, atraves da promo�ao de cursos e serninarios, 

corp vistas a permitir a capacitacao, tanto em nfvel gerencial, como operacional e 
.�,�'1 

··,,-tfecnico, dos profissionais em vlqllancla santtaria do departamento; Atender as 

normas de higiene e sequranca do trabalho; Desenvolver outras atividades 

.necessanas parc{o cumprlmento das suas atribuicoes: Colaborar e atuar com os 
.,,,v�:�, ;�, $ . -�, .. t . �

.JJn-1:!!'"" � 

et���� da admi11i.sUil9ao municipal, vigilancia sanitaria estadual e federal, para o 

exercicio pleno de fiscalizacao, orlentacao e prevencao inerentes as acoes de 

vigilanGi,ij:;�anitaria\ ,, 

Assessofll,e TrifSutos -J7;17oceder a veriflcacao e orientacao do cumprimento da 
,\�B�\., 

regulament,,i�ao urbanlstica concernente a edificacoes particulares; Orientar, 
·��- 

inspecionar=e, exercer a flscalizacao de construcoes irregulares e clandestinas, 

fazendo cornunica96es, . notlflcacoes e embargos; Verificar im6veis recern 
1§ 

construldos .ou reformados, inspecionando o funcionamento das lnstalacoes 

sanitartas e o.estado de conservacao das paredes, telhados, portas e janelas, a fim 

de opinar no§\processos de concessao de "habite-se"; Verificar o licenciamento de 
'..�_ .. : 

obras de 9��Q�tru9ao oureconstrucao, embargando as que nao estiverem providas 
. . · . .-�)"/<<.. . . - : >�- .: -�w ·: . . . , 

"'"',+i'1de cornpetente autorizacao ou que estejam em desacordo com o autorizado; 

lntimar, ��tuar, estabelecer prazos e tomar providencias relativas ao violadores da 

legisl9¢�6 urbanistica; Efetuar a fiscalizacao de terrenos baldios, verificando a 
. t� ' 

nrdr$�idade de lirqpeza, capinacao, construcao de muro e calcadas, bem coma 

;1fi�'calizar o deposito ,,de lixo em local nao permitido; Efetuar a flscalizacao em 

nt elo 



DOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Pref eito 

C6digo de Obras do Municipio; Acompanhar os arquitetos e engenheiros da 

prefeitura nas inspecoes e vistorias realizadas no municipio quando solicitado; 

Efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para execucao de services, bem 

como efetuar levantamentos dos services executados; Fiscalizar os services 

executados por empreiteiras e pelo municipio; Expedir notiflcacoes preliminares e 

autos de infracao referentes ao cumprimento da legislagao do C6digo Tributario do 

Municipio; Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 

industriais e de prestacao de services. face aos artigos que expoern, vendem ou 

rnanipulam, e os services que prestam; Verificar as llcencas de ambulantes e 

im ��ir, o exercicio desse tipo de cornercio por pessoas que nao possuam a 

ocumentacao exigida; Verificar o horario de fechamento e abertura do cornercio 

em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observancia das escalas de 

· n*Sill��tao das , f;::i���s; Realizar vistorias para fins_ de acompanhamento e 
-:'.::? 'A: . ·.··,· . :··� 

rii�Lt\l!engao do · sigtema tributario e para fins de renovacao do licenciamento; 

Veritr"ear e orientar o cumprimento das posturas municipais; lntimar, notificar, autuar, 

estabelacer pr?ZQS., e tomar provldenclas relativas aos violadores das posturas ,... ,._.. 
ml;fnicipa'fii:;;Arre�dar valores, controlar recebimentos, atualizar debitos: Controlar 

parcelarnenfos, inscrever em divida ativa; Encaminhar debitos para cobranca: 
·--�; ':··, 

Manter o casastro atualizado dos contribuintes; Emitir Alvaras e Certidoes referente 

a .assuntos ;c&nstantes no cadastro tributario do municipio, quanta autorizado pelo 
�15.t . �7lffe."i;1;0: .. , ;- ( 

se1.i'tzhefe i : "\ iato, 
-·�::-(,, • a·>:', . •' �:..-'\\/_·,·y(,./" '• - 

Asse$$,�r,ia ;'11(1e lmpransa - Alern do elemento de confianca da autoridade 

nomear1te, 
do�pete pi�nejar, 

dirigir e executar os services de cornunicacao e 
'1:,, 

imprensa; �isquisar, editar e publicar informacoes de circulacao interna e externa; 
'"4�:Providenciai a veiculacao na imprensa, atraves dos diversos meios de 

. ..ri'/f . . 
. comunteadao, de lnformacoes e esclarecimentos de interesse do Municipio de Oros, 

, . ·W, 

bem ?ctrfo de suas atividades e outros assuntos que, a ju120 do Prefeito Municipal, 

. d�vtam· ser divulgados, mantendo arquivo pr6prio; Executar todas as tarefas 

:pirtinentes a areade publicidade, executar outras tarefas correlatas. 
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