
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

 

Lei nº 083/2002                                                  Aurora do Pará 02 de maio de 2002 

   

 

 

 

A Câmara Municipal de Aurora do Pará, estatui r o Prefeito Municipal sancionou 

a seguinte lei: 

TITULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 1º A Administração Pública Municipal direta e indireta, é exercida pelo 

Prefeito Municipal, auxiliado pelo vice-prefeito e secretários municipais, dentro de suas 

respectivas áreas, nos limites de suas competências constitucional, legal e regulamentar. 

Parágrafo Único: O prefeito municipal poderá designar o vice-prefeito para lhe auxiliar 

em missões especiais e/ou específicas no interesse da administração. 

 

TITULO II 

DAS FUNÇÕES BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO  

 Art. 2º As articulações da administração pública municipal devem ser exercidas 

através das seguintes áreas de ação governamental. 

I- Gestão;  

II- Proteção Social; 

III- Promoção Social; 

IV- Infraestrutura;  

V- Produção;  

Dispõe sobre a Organização e Estrutura 

Administrativa Municipal e dá outras 

providências. 



 

 

Art. 3º As funções básicas que norteiam as áreas de ação governamental do 

município, ficam assim definidas: 

I- Gestão – Responsável pelo planejamento, execução, organização, 

acompanhamento e controle dos recursos para a ação da Administração Municipal. 

 II- Proteção Social – Responsável pela Saúde, Saneamento, Trabalho e 

Assistência Social. 

 III- Promoção Social – Responsável pela Educação, Cultura, Turismo, 

Comunicação Social e Esportes. 

 IV- Infraestrutura – Responsável Por Obras, Energia e Transportes. 

 V- Produção – Administra a Agricultura, Comercio, Indústria e o respectivo 

fomento. 

TITULO III 

DOS ÓRGÃOS DA DMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 Art. 4º Diretamente subordinado ao chefe do Poder Executivo Municipal, são 

órgãos das Administração Municipal, por área de ação governamental. 

GESTÃO 

I- Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito  

II- Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 

III- Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) 

PROTEÇÃO SOCIAL 

IV- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESMA) 

V- Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social (SESPAS) 

PROMOÇÃO SOCIAL 

VI- Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) 

VII- Secretaria Municipal Esportes, Cultura e Turismo (SECULT) 

 



 

 

INFRAESTRUTURA 

VIII-  Secretaria Municipal Obras e Transportes e Serviços Urbanos 

(SEOTURB) 

PRODUÇÃO 

IX- Secretaria Municipal de Agricultura e abastecimento (SEMAGRI) 

X- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) 

Art. 5º Os órgãos da Administração Municipal têm como titulares, chefe de 

Gabinete do Prefeito e os subsecretários municipais, nomeados por livre escolha 

do chefe do Poder Executivo e com funções especificadas em regulamento 

próprio. 

TITULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

 Art. 6º As áreas de competências dos órgãos da administração municipal 

instituído por esta lei, são as seguintes: 

I-  Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito (GABPRE) 

a) A coordenação geral dos serviços de gabinete e o relacionamento com 

os demais órgãos da Administração; 

b) Gerência vinculada da coordenação dos distritos; 

c) Atribuição de tarefas e serviços especiais aos assessores; 

d) Participação junto ao público das atividades exercidas pelo poder 

executivo; 

II- Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 

a) Politica, administração e valorização dos Recursos Humanos; 

b) Administração, manutenção e limpeza do patrimônio público em geral; 

c) Coordenação dos bens materiais básicos de consumo pelos diversos 

órgãos da administração; 

d) Administração dos serviços públicos essenciais (energia, 

telecomunicações e cemitérios etc.) 



 

 

III- Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) 

a) Política e Administração da execução financeira e contábil;  

b) Política de Administração tributária e fiscal;   

c) Coordenação do poder executivo; 

d) Pesquisa e controle de informações econômico-fiscal; 

e) Controle interno; 

f) Coordenação dos processos de compras e licitatórios com 

imparcialidade. 

IV- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESMA) 

a) Coordenação da politica municipal de saúde pública;  

b) Coordenação de execução de atividades da medida de proteção da 

saúde pública, saneamento básico e vigilância sanitária; 

c) Criar e mantes programa de assistência à saúde; 

d) Criar e manter programa de pesquisas e estatísticas da saúde. 

V- Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social (SEMPAS) 

a) Politica e administração da assistência, promoção e ação social; 

b) Coordenação e execução dos projetos de assistência e ação social; 

c) Coordenação0 e administração do projeto Banco do Povo; 

d) Criar e mantes assistência, promoção e ação social; 

e) Documentação das necessidades e projetos de assistência e promoção 

social 

VI- Secretaria Municipal de educação (SEMEC) 

a) Coordenação e execução da política municipal de educação e ensino; 

b) Manter com cooperação técnica da união e do estado, programas de 

educação fundamental e pré-escolar; 

c) Coordenação de execução de ensino fundamental, médio especial e 

profissionalizante; 

d) Integração da educação básica de diversos setores da sociedade; 

e) Supervisão da qualidade de ensino público prestado; 

f) Coordenação e supervisão da distribuição de merenda escolar; 

VII- Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (SECULT) 

a) Coordenação e execução do Programa Municipal de Incentivo a 

Cultura; 



 

 

b) Coordenação e execução do Programa Municipal de Incentivo ao 

Turismo; 

c) Coordenação e execução do Programa Municipal de Incentivo ao 

Esporte; 

d) Coordenação e administração do patrimônio histórico, cultural e 

artístico do município.  

VIII- Secretaria Municipal de Obras Transporte e Serviços Urbanos 

(SEOTURB) 

a) Coordenação e política do sistema viário municipal;  

b) Execução e administração de projetos de obras públicas; 

c) Planejamento, execução, fiscalização e conservação das obras 

edificações públicas; 

d) Coordenação e manutenção do serviço de transporte e veículos do 

município; 

e) Coordenação e administração arquitetônica e urbanística do plano 

diretor do município; 

f) Apoio as demais administrações na execução e manutenção de 

projetos. 

IX-  Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) 

a) Coordenação e execução da politica de produção do município; 

b) Coordenação e execução e distribuição dos programas de 

abastecimento público; 

c) Criação e manutenção de programas conjuntos de defesa sanitária, 

animal, vegetal e degradação do meio ambiente; 

d) Criação e manutenção de programas de incentivo, extensão, orientação 

e organização rural, pesquisa e extrativista; 

e) Incentivo à implantação de novas tecnologias e metodologias nas 

atividades agrícolas, pastorais, pesquisas e extrativistas; 

f) Criação e manutenção da comercialização dos gêneros produzidos pelo 

município  

X- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) 

a) Coordenação e execução da política do meio ambiente; 

b) Coordenação e execução da política dos recursos naturais renováveis; 



 

 

c) Incentivo a elaboração de novos projetos na área de preservação 

ambiental; 

d) Elaboração da política de preservação ambiental no município. 

Art. 7º Cabe aos secretários municipais dentro das respectivas áreas de 

competência: 

I- Assegurar o cumprimento e a observância da lei; 

II- Exercer orientação, coordenação e suspensão dos órgãos e suas 

unidades; 

III- Fazer observar as funções básicas da administração municipal; 

IV- Proteger a administração municipal contra as interferências e 

pressões ilegítimas; 

V- Referendar os decretos baixados pelo executivo municipal em 

matéria referente a sua área de competência  

VI- Apresentar relatórios mensais das atividades de suas respectivas 

secretarias. 

TITULO V 

DA ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

 Art. 8º Os órgãos da administração pública municipal instituídos por esta lei, 

terão a seguinte Estrutura Organizacional: 

I- Gabinete do Prefeito  

a) Chefe de Gabinete; 

b) Assessoria Especiais; 

c) Assessoria de Comunicação; 

d) Assessoria de Relações Públicas; 

e) Assistente de Gabinete. 

II- Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 

a) Gabinete do Secretário; 

b) Diretoria de Recurso Humanos; 

c) Coordenadoria de Material e Patrimônio; 



 

 

d) Coordenadoria de Mercador e Feiras; 

e) Administração de Cemitério; 

f) Assistente de Gabinete. 

III- Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) 

a) Gabinete do Secretário;  

b) Diretoria Financeira;  

c) Diretoria de Administração Tributária;  

d) Diretoria de Contabilidade; 

e) Assistência de Gabinete. 

IV- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESMA) 

a) Gabinete do Secretário; 

b) Diretoria Operacional; 

c) Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação; 

d) Diretoria Administrativa/Financeira; 

e) Coordenadoria de Vigilância Sanitária  

f) Auditor; 

g) Assistência de Gabinete. 

V- Secretaria Municipal de Proteção e Assistência Social (SEMPAS) 

a) Gabinete do Secretário; 

b) Diretoria de Proteção e Trabalho; 

c) Coordenadoria de Assistência Social; 

d) Assistência de Gabinete. 

VI- Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) 

a) Gabinete do Secretário; 

b) Diretoria Municipal de Alimentação Escolar – SEMAE; 

c) Diretoria de Planejamento Controle e Avaliação; 

d) Diretoria de Alimentação Escolar;  

e) Coordenadoria de Curso; 

f) Coordenadoria de Recursos Humanos; 

g) Coordenadoria de Biblioteca; 

h) Coordenadoria de Estatística; 

i) Assistente de Gabinete. 

VII- Secretaria Municipal de Esportes Cultura e Turismo (SECULT) 



 

 

a) Gabinete do Secretário;  

b) Diretor de Esporte e Cultura;  

c) Diretor de Turismo;  

d) Assistente de Gabinete. 

VIII- Secretaria Municipal de Obras Transporte e Urbanismo 

(SEOTURB) 

a) Gabinete do Secretário; 

b) Diretoria de Obras; 

c) Diretoria de Serviços Urbanos; 

d) Coordenadoria de Terras Urbanas;  

e) Assistência de Gabinete. 

IX- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAGRI) 

a) Gabinete do Secretário  

b) Diretoria de Produção e Abastecimento; 

c) Coordenadoria Agrícola e Agropecuário; 

d) Coordenadoria de Cadastramento Rural; 

e) Coordenadoria de Projetos especiais; 

f) Assistência de Gabinete. 

X- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAS) 

a)    Gabinete do Secretário; 

b) Diretoria de Meio Ambiente; 

c) Diretoria de Recursos Naturais Renováveis; 

d) Assistência de Gabinete. 

TITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 Art. 9º O chefe do Poder Executivo Municipal, poderá designar comissão 

constituída por secretários Municipais, Assessores e Técnicos de reconhecida 

competência profissional para execução de tarefas especiais de interesse da 

Administração Municipal. 



 

 

 Art. 10º Os bens móveis, materiais e equipamentos do patrimônio Público 

Municipal, ficarão sobre a responsabilidade dos respectivos secretários, sujeitos ao 

controle sistemático da autoridade competente do setor de administração municipal. 

 Art. 11º As despesas decorrentes da funcionalidade da estrutura administrativa, 

instituída por esta lei, correão à conta das dotações constantes do orçamento geral do 

município. 

 Art.12º Os cargos de cada órgão da estrutura Administrativa, serão criados de 

acordo com a nova lei do Quadro de Cargos e Salários do Município. 

 Art. 13º Fica o Poder executivo Municipal autorizado a promover a 

regulamentação e implantação das unidades administrativas de que trata esta lei. 

 Art. 14º Os dirigentes das unidades administrativas de que menciona esta lei, 

ficam responsáveis pela prestação de contas junto aos órgãos competentes. 

 Art. 15º Ficam revogados as disposições em cartório. 

 Art. 16º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 

01 de janeiro de 2001. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aurora do Pará, em 01 de março de 2002 

 

 

José Antônio dos Santos Carvalho 

Prefeito Municipal 

  


