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Lei Municipal nº 367, de 14 de dezembro de 2021. 

 

Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 

Aurora do Pará; cria a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto 

e Lazer; unifica as Secretarias Municipais de Administração e 

Finanças e cria a Secretaria Municipal de Planejamento, e dá 

outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Aurora do Pará, Estado do Pará, aprovou e eu, VANESSA 

GUSMÃO MIRANDA, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela 

Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica Municipal sanciono, promulgo e mando que se 

publique a seguinte Lei Ordinária: 

 

Capítulo I 

Da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

Art. 1º - As Secretarias municipais de Administração e Finanças, passarão a ser apenas uma 

única unidade administrativa intitulada “Secretaria Municipal de Administração e Finanças de 

Aurora do Pará”. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças possui as seguintes 

competências: 

I - Executar as políticas propostas pelo Executivo Municipal; 

II - Promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a avaliação dos 

resultados alcançados no exercício anterior; 

III - Programar, supervisionar e controlar as atividades de administração geral da Prefeitura 

Municipal;  

IV - Executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, ao 

sistema de carreiras, aos planos de lotação e as demais atividades de natureza técnica da 

administração de pessoal; 

V - Elaborar e implantar normas relativas às atividades de recebimento, protocolo, 

distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e dos documentos 

em geral que tramitam na Prefeitura Municipal; 
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VI - Implantar e coordenar atividades de atendimento e prestação de informações ao 

público em geral; 

VII - Executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e controle 

de frequência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais assuntos relacionados às fichas 

funcionais dos servidores municipais; 

VIII - Executar atividades relativas ao tombamento, registro e inventário do patrimônio 

público municipal;  

IX - Conservar, interna e externamente, prédios, móveis, instalações, computadores, 

impressoras, máquinas de xerox; aparelhos e centrais de ar e demais equipamentos leves da 

Prefeitura Municipal, em articulação com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanismo, 

Transportes e Energia, quando necessário; 

X - Promover serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de 

nomeação, licença, aposentadoria e outros, bem como a divulgação de técnicas e métodos de 

segurança e medicina do trabalho no ambiente da Prefeitura Municipal; 

XI - Promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria, telefonia e reprodução 

de papéis e documentos da Prefeitura; 

XII - Promover medidas de organização e funcionamento para simplificação, regionalização 

e aprimoramento de suas atividades, bem como identificando áreas que necessitem de 

modernização administrativa; 

XIII - Coordenar a utilização dos veículos leves da Prefeitura e a   contratação de veículos 

de terceiros; 

XIV - Executar a política fiscal/financeira proposta pelo Executivo Municipal e aprimorar 

os instrumentos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais. 

XV - Propor e executar as políticas fiscais orçamentárias, contábeis, financeiras e de controle 

de custos de competência do Município; 

XVI - Promover o cadastramento, o lançamento, a arrecadação, a cobrança amigável e a 

fiscalização dos tributos e demais receitas municipais; 

XVII - Promover e acompanhar a execução das atividades de controle interno a cargo da 

Prefeitura Municipal; 

XVIII - Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração 

financeira, orçamentária e patrimonial do Município; 

XIX - Elaborar as demonstrações contábeis e as prestações de contas da Prefeitura 

Municipal; 
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XX - Fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos encarregados de movimentação dos 

recursos financeiros próprios e transferidos; 

XXI - Receber, organizar e administrar as verbas financeiras e outros valores do Município; 

XXII - Promover cotação de preço e efetuar compras diretas, quando se tratar de casos de 

dispensa de licitação; 

XXIII - Promover as atividades inerentes de almoxarifado; 

XXIV - Desempenhar outras atividades afins. 

XXV - Efetivar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, conforme previsão em Lei Municipal; 

XXVI – Gerenciar, por meio do Sistema Integrado de Atos de Pessoal (SIAP), os atos de 

aposentadoria, pensão, revisão de proventos, contratação temporária e de admissão de servidor 

efetivo, bem como os demais atos relativos a transparência municipal, junto aos Órgãos de 

Controle e Tribunais de Contas; 

§1º A Secretaria Municipal de Administração e Finanças apresenta a seguinte estrutura 

interna: 

I - Gabinete; 

III - Diretoria de Recursos Humanos; 

IV - Diretoria de Gestão Administrativa; 

V - Setor de Patrimônio, Arquivo e Protocolo; 

VII - Coordenadoria de Processamento de Dados, Informática e Transparência; 

VIII - Tesouraria; 

IX - Diretoria de Tributos e Arrecadação; 

X - Departamento de Contabilidade; 

XI - Departamento de Compras e Licitações. 

§2º São competências da Coordenadoria de Licitações e Contratos: 

I - Coordenar os trabalhos da Comissão Permanentes de Licitações na realização de 

licitações para compra de materiais, contratação de obras e serviços necessários a realização das 

atividades da Administração Pública Municipal; 
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II - Executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle 

dos materiais utilizados pela Administração Municipal. 

III - Expedir atos visando normatizar a aquisição de bens e serviços pela Administração 

Pública Municipal. 

IV - Realizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores da Prefeitura; 

V - Promover os atos visando dar ampla publicidade aos processos de licitações realizados 

pela Administração; 

VI - Auxiliar a Comissão de Licitação na elaboração de editais de licitação, bem como dos 

contratos, submetendo-os à apreciação jurídica, nos termos do Parágrafo único do Art. 38 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

VII - Promover em conjunto com a Comissão de Licitação, quando necessário as diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de processos licitatórios em andamento; 

VIII - Desempenhar outras atividades afins. 

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Aurora do Pará terá 

dotação orçamentária própria para garantir o seu pleno funcionamento. 

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar 

no orçamento anual do município visando atender os requisitos para implantação, bem como dar 

sustentabilidade ao pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

de Aurora do Pará. 

 

Capítulo II 

Da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

Art. 4º - Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento de Aurora do Pará. 

Art. 5º - São competências da Secretaria Municipal de Planejamento de Aurora do Pará: 

I - Executar a política de planejamento proposta pelo Plano Plurianual, pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual do Município. 

II - Promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual e a avaliação dos resultados 

alcançados no ano anterior; 

III - Elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura Municipal, o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, de acordo com as políticas 

estabelecidas pelo Governo Municipal e as normas em vigor;  
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IV - Identificar e cadastrar as fontes de recursos para o desenvolvimento municipal e 

elaborar projetos de captação desses recursos; 

V - Apoiar o Executivo Municipal no mapeamento de informações e na elaboração dos 

Planos de Governo, em articulação com os demais órgãos da Prefeitura Municipal; 

VI - Promover a articulação com órgãos públicos ou privados, visando o aproveitamento 

de recursos e incentivos para a economia do Município; 

VII - Promover a utilização e a divulgação de novas tecnologias em articulação com órgãos 

de pesquisas de outras esferas governamentais e não governamentais; 

VIII - Elaborar, atualizar e promover a execução dos planos municipais de 

desenvolvimento, bem como elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao 

desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 

IX - Obter informações de natureza socioeconômica a respeito do Município e manter 

atualizado um sistema de registros de dados estatísticos das informações colhidas; 

X - Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município; 

XI - Desempenhar outras atividades afins. 

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Planejamento de Aurora do Pará apresenta a 

seguinte estrutura interna: 

I - Gabinete; 

II - Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Social; 

III - Departamento de Engenharia, Projetos e Convênios; 

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Planejamento de Aurora do Pará terá dotação 

orçamentária própria para garantir o seu pleno funcionamento. 

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar 

no orçamento anual do município visando atender os requisitos para implantação, bem como dar 

sustentabilidade ao pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento de Aurora do 

Pará. 

 

Capítulo III 

Da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer. 
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Art. 7º - Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer de Aurora do Pará, 

com a sigla “SECULT”. 

Art. 8º - A Diretoria de Cultura, Desporto e Lazer, anteriormente integrado à Secretaria de 

Educação – SEMED, passa a ser um seguimento da SECULT, sendo o mesmo desmembrado e 

fará parte da nova estrutura da secretaria, conforme disposto do inciso II do artigo 12 desta Lei.  

Art. 9º - A Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer – SECULT, terá as seguintes 

competências: 

I – Elaborar os Planos de Trabalhos Anuais – PTA’s; 

II – Apoiar as iniciativas das demais secretarias municipais, dentro da sua área de 

competência; 

III – Instituir os programas, cronogramas e calendários relacionados com a cultura, o 

Desporto e o Lazer; 

IV – Incentivar todas as atividades pertinentes a sua área de competência, advindas de 

propostas de Organizações não Governamentais (ONG’S), Instituições Religiosas e outros 

seguimentos representativos das comunidades urbana e rural, desde que estejam compatíveis 

com o Planejamento, e tenha disponibilidade financeira para tal; 

V - Coordenar e executar os projetos de incentivo à arte e à cultura, bem como realizar 

programas pedagógicos voltados à formação artística e cultural do Município, em conjunto com 

a Secretaria Municipal de Educação; 

VII - Administrar bibliotecas, centros culturais, quadras de esportes, ginásios e demais 

espaços municipais onde se promova cultura, esportes e lazer; 

VIII - Promover eventos cívicos, culturais, esportivos, religiosos, bem como feiras e 

exposições promovidas pelo Município; 

IX - Zelar, preservar e conservar manifestações populares de cunho cultural; 

X - Estimular o artesanato local, proceder o cadastramento dos artesãos, identificando suas 

habilidades e potencialidades; 

XI - Realizar exposições dos trabalhos artesanais produzidos no Município e região, visando 

o desenvolvimento do intercâmbio cultural; 

XII - Difundir a prática de esportes no Município, adotando medidas de amparo à educação 

física e a entidades esportivas amadoras; 

XIII - Elaborar regulamentos para as competições esportivas; 
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XIV - Elaborar calendários de eventos que funcione simultaneamente com as programações 

turísticas, culturais e religiosas desenvolvidas no Município; 

XV – Celebrar convênios e contratos de parceria com o Governo Federal, Estadual e 

Municipal, autorizados pelo Poder Executivo Municipal, para melhoria e desempenho de suas 

atividades; 

XVI – Promover e patrocinar eventos culturais, desportivos e de lazer visando o bem-estar 

da comunidade, desde que estes estejam previa e expressamente descritos no seu Plano de 

Trabalho Anual; 

XVII – Efetuar gestões junto aos Governos Federal e Estadual, visando trazer novos recursos 

financeiros e materiais para o município, através de financiamentos, convênios, fundos não 

reembolsáveis e outros tipos de programas e contratos de parceria; 

XVIII - A Secretaria de Cultura terá competência de fiscalizar e dar apoio aos eventos 

esportivos e culturais do município, desde que comprovada a existência de recursos 

orçamentários e a presença de relevante interesse público. 

Art. 10 - Os recursos provenientes de celebração de convênios, contratos de parcerias e 

projetos culturais, desportivos e de lazer, deverão ser depositados em conta própria do Fundo 

Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, visando atender exclusivamente as atividades, para os 

quais foram destinados. 

Art. 11 - O Poder Executivo Municipal de Aurora do Pará tomará as medidas necessárias 

para, através de Lei Ordinária Municipal efetuar a criação do Fundo Municipal de Cultura, 

Desporto e Lazer de Aurora do Pará bem como do Conselho Municipal de Cultura, Desporto e 

Lazer. 

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer – SECULT, terá a seguinte 

estrutura funcional: 

I – Gabinete; 

II – Diretoria de Cultura Desporto e Lazer; 

III – Coordenação de eventos. 

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer de Aurora do Pará terá 

dotação orçamentária própria para garantir o seu pleno funcionamento. 

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar 

no orçamento anual do município visando atender os requisitos para implantação, bem como dar 

sustentabilidade ao pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer 

de Aurora do Pará. 
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Art. 14 – O Poder Executivo de Aurora do Pará deverá apresentar proposta do Plano 

Municipal de Cultura para que seja submetido à aprovação da Câmara Municipal em até 180 

(cento e oitenta) dias após a promulgação da presente Lei. 

 

Capítulo IV 

Das Disposições Finais. 

Art. 15 – O Poder Executivo Municipal de Aurora do Pará fica autorizado a regulamentar 

esta Lei por Decreto. 

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Registre-se e Publique-se 

Gabinete da Prefeita. 

Aurora do Pará, 14 de dezembro de 2021 

 

 

 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 

Prefeita Municipal  
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