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LEI MUNICIPAL N.°470/2022            
                         

“Modifica a Estrutura Administrativa do Poder Executivo 
Municipal, revoga estrutura anterior e dá outras 
providências. ”

O Senhor FOCILIDES CARVALHO SILVA, PREFEITO 
MUNICIPAL DE CENTENÁRIO, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores 
de Centenário Estado do Tocantins, para apreciação o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de Centenário Estado do 
Tocantins, é exercido pelo Prefeito Municipal, com apoio e assessoramento das 
unidades de sua estrutura administrativa.

Art. 2º - A Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município 
de Centenário Estado do Tocantins, passa a ser composta das seguintes Unidades 
Administrativas:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 3º - Compõem a estrutura administrativa do Município de 
Centenário:

Gabinete do Prefeito;
Secretaria Municipal de Controle Interno;
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio;
Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Compras e Licitações;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos;
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
Secretaria Municipal de Transportes;
Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e lazer;
Secretaria Municipal de Juventude e Cultura. 

SEÇÃO I

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO 

 Art. 4º - O Gabinete do Prefeito é composto pelos seguintes órgãos 
de seu assessoramento imediato:

Prefeito (a)
Vice-Prefeito (a)
Secretário Geral de Gabinete 
Assessor de Gabinete
Assessor de comunicação
Ouvidor

Art. 5º -  Compete ao Gabinete do Prefeito:

Assessorar diretamente o Prefeito na sua representação civil, social 
e administrativa;

Assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que 
propiciem a harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais;

Prestar assessoramento ao Prefeito, encaminhando-lhe, para 
pronunciamento final, as matérias que lhe forem submetidas pelo Prefeito;

Elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar 
a elaboração de sua agenda administrativa e social;

Encaminhar para publicação os atos do Prefeito, articulando-se, para 
efeito de observância a prazos, requisitos e demais formalidades legais, com a 
Secretaria de Administração;

Apoiar o Prefeito no acompanhamento das ações das demais 
Secretarias, em sincronia com o plano de governo municipal;

Coordenar, em articulação com a Secretaria de Administração, o 
atendimento às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

Coordenar a elaboração de mensagens e exposições de motivos 
do Prefeito à Câmara Municipal, bem como a elaboração de minutas de atos 
normativos, em articulação com a Assessoria Jurídica ou secretário da área 
específica;

Controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, 
pareceres e informações da responsabilidade do Prefeito;

Receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem 
para tratar, junto a si ou o Prefeito, de assuntos de interesse do cidadão ou da 
comunidade, providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às 
secretarias da área;

Supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas 
no âmbito da Administração Municipal que contem com a participação do 
Prefeito;

Promover mecanismos de interação da população com o Gabinete do 
Prefeito, através de Central de Relacionamentos que possibilite a manifestação 
do cidadão sobre assuntos pertinentes ao governo municipal;

Proceder no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro 
dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de 
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pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes 
e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo 
Prefeito Municipal.

 
Art. 6 º - Está diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito sem que 

haja nenhuma espécie de subordinação o   Conselho Tutelar que é composto 
pelos Conselheiros Tutelares devidamente eleitos e seus suplentes, conforme 
determina a Lei n.º 370/2015.

SEÇÃO II

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 7º - Compõem a estrutura da Controladoria Geral do Município:
Secretário Municipal de Controle Interno
Assessoria de Controle Interno

Art. 8º - Compete à Secretaria Municipal de Controle Interno, na 
busca do cumprimento de seus objetivos, projetos e metas:

Assistir direta e imediatamente o Prefeito Municipal em assuntos e 
providências pertinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, 
à auditoria pública e à transparência da gestão no âmbito do Poder Executivo; 

Fiscalizar a execução dos programas de governo, inclusive as ações 
descentralizadas, avaliando metas, objetivos e qualidade do gerenciamento; 

Exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

Verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do 
orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;

Realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos 
atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade 
orçamentária do Município;

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução 
orçamentária;

Avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da 
Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos 
públicos, por entidades de direito privado;

Exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como 
dos direitos e haveres do Município;

Fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, 
de 04 de maio de 2000;

Examinar as fases de execução da despesa,  inclusive 
verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos 
da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive 
solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e 
federais quando julgar necessários;

Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização 
financeira e auditoria na Administração Municipal;

Expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à 
auditoria dos recursos do Município;

Proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública 
Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades 
de direito privado;

Promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades 
ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em 
qualquer órgão da Administração Municipal;

Propor o Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, 
conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, 
sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de 
contas bancárias;

Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/
benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como 
instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;

Tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão 
do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;

Implementar medidas de integração e controle social da Administração 
Municipal;

Promover medidas de orientação e educação com vistas a dar 
efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos da 
Administração Pública Municipal;

Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro 
dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de 
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

Velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os 
contratos de prestação de serviços terceirizados, assim considerados aqueles 
executados por uma contratada, pessoa jurídica ou física especializada, para a 
contratante, caso a contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas.

Solicitar informações gerenciais sobre a situação físico-financeira dos 
projetos e das atividades previstas nos orçamentos do Município; 

Fazer auditoria: 

Da gestão dos recursos públicos; 

Dos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, 
administrativo e operacional; 

Realizar inspeções e avocar procedimentos em curso na Administração 
Pública Municipal, para exame da regularidade, propondo providências 
saneadoras; 

Estabelecer os procedimentos e metodologias para a execução das 
atividades do Sistema da Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal; 

Acompanhar a formulação e elaboração: 

Do planejamento estratégico municipal;

Dos planos municipais, setoriais e regionais de desenvolvimento 
econômico e social; 

Do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos; 

Acompanhar a atuação dos arrecadadores de receitas, ordenadores de 
despesas ou de alguém por estes, e dos que administrem ou detenham bens ou 
valores pertencentes ou confiados à guarda da Finanças Pública do Município; 

Adotar, pelos meios internos e externos previstos na legislação, 
as providências necessárias à apuração de responsabilidades e à punição dos 
infratores.

Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições;

SEÇÃO III

DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO

Art. 9º - Compõem a estrutura da Secretaria Municipal de 
Administração e planejamento:

Secretário de Administração e planejamento;
Diretoria de Recursos Humanos;
Coordenadoria de Recursos Humanos
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio
Chefia Especial de Produção - A
Coordenadoria de Protocolo
Assessor Especial de Secretaria

Art. 10º - Compete à Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, na busca do cumprimento de seus objetivos, projetos e metas:

Definir diretrizes, promover, coordenar, acompanhar e avaliar planos e 
projetos relativos à gestão de pessoas em todos os seus processos, a Logística com 
sustentabilidade, considerando o controle e o acompanhamento do patrimônio 
e dos gastos públicos e a modernização da gestão da Administração Pública 
Municipal, de forma a garantir a melhoria contínua e a inovação;

Formular, promover, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as 
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políticas de gestão de pessoas, contemplando o sistema de carreiras, remuneração, 
recrutamento, seleção, capacitação, reciclagem continuada, direitos e deveres 
do servidor, histórico funcional dos servidores públicos, evolução quantitativa e 
qualitativa do quadro de pessoal e auditoria da Folha de Pagamento do Município, 
visando à melhoria dos serviços prestados aos cidadãos;

Promover e coordenar concursos públicos no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Centenário, supervisionando e acompanhando as diversas fases 
de sua execução;

Coordenar as atividades dos sistemas municipais de recursos 
materiais, de patrimônio, de pessoal e de assistência ao servidor;

Elaborar a política de pessoal, de assistência ao servidor, de recursos 
materiais e de patrimônio da Prefeitura;

Expedir normas e instruções sobre a implantação e funcionamento 
dos sistemas municipais de Recursos Materiais, de Patrimônio, de Pessoal e 
Assistência ao Servidor, orientar e supervisionar tecnicamente as suas atividades 
no âmbito da Administração Municipal;

Promover o cadastro, a lotação e a movimentação dos servidores, 
em observância aos processos técnicos de gestão de pessoas e no interesse da 
melhoria dos serviços públicos;

Instaurar processo administrativo disciplinar para apuração de 
irregularidade no serviço público;

Realizar as atividades de gestão de pessoas relativas à admissão, 
posse e lotação, avaliação de desempenho funcional, elaboração de planos de 
cargos, carreiras e salários para servidores da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional e manutenção de cadastro funcional e financeiro atualizado de 
pessoal da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta;

Promover atividades de treinamento e desenvolvimento dos servidores 
da Administração Pública Municipal, visando à aquisição e ao aperfeiçoamento 
contínuo de suas competências no que diz respeito ao conhecimento, às 
habilidades e às atitudes;

Coordenar a elaboração da folha de pagamento da Administração 
Direta e Indireta do Município;

Planejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar a execução 
dos projetos e atividades do Arquivo Público Municipal;

Atender e orientar, com cordialidade, os servidores e todos os cidadãos 
que busquem serviços e informações que possam ser prestados;

Propor e implementar normas sobre gestão de contratos, programas 
ante esperdício, estabelecimento de cláusulas sociais e de sustentabilidade para 
a aquisição de bens e serviços ou como critério de pontuação técnica ou de 
desempate em certames licitatórios e sobre outros assuntos pertinentes à gestão 
de material.

Implementar e gerir Programas de Atendimento integrado ao Servidor 
e ao Cidadão em parceria com os demais órgãos da Administração Municipal;

Implementar procedimentos de modernização administrativa, com 
a utilização de recursos da tecnologia de Informação, no que diz respeito 
ao controle e simplificação de rotinas e processos e à gestão estratégica por 
resultados no âmbito da Administração Municipal;

Cuidar da administração geral dos prédios públicos, zelando pelos 
bens imóveis e móveis, incluindo acervo de obras de arte;

Registrar e controlar o patrimônio municipal, identificando-o por 
órgãos e setores, promovendo sua conservação, remanejamento de acordo com 
as necessidades da Administração e, anualmente, conforme a sua depreciação, 
propondo a baixa de máquinas e equipamentos.

Coordenar e responsabilizar-se pelos Serviços de Informação ao 
Cidadão tanto físico quanto eletrônico;

Coordenar e responsabilizar-se pela Ouvidoria Municipal;

Coordenar e responsabilizar pelo Portal Eletrônico do Município e 
alimentação das informações nele contidas assim como o Portal da Transparência;

Acompanhar e coordenar os trabalhos responsabilizando-se pela 
alimentação das informações nos sistemas de controle externo como SICOP, 
SICAP AP, SICAP LCO, CADUN, E-Pessoal e demais sistemas que necessitem 
de manutenção de informações do Poder Executivo Municipal. 

SEÇÃO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 11º - Compõem à Secretaria Municipal da Finanças:

Secretário (a) de Finanças;
Chefe de divisão da Coletoria Municipal 
Coordenadoria de Posturas.

Art. 12º - Compete à Secretaria Municipal de Finanças:

 I - Executar a política financeira do Município;

II - Elaborar as propostas de lei de diretrizes orçamentárias, lei 
orçamentária anual e o plano plurianual do município e proceder os controles 
orçamentários respectivos; 

III - Prestar assessoramento técnico aos demais órgãos e unidades da 
Administração Municipal na execução orçamentária;

IV - Executar o processamento e realizar a receita e a despesa do 
Município, respondendo seu titular como seu ordenador geral da despesa;

V- Gerenciar o lançamento, arrecadação e fiscalização dos créditos 
tributários e não-tributários e a aplicação da legislação fiscal municipal;

VI - Promover a realização das rendas e ativos municipais, o 
cadastramento geral de contribuintes e responsáveis tributários, o recebimento 
e pagamento de créditos e débitos e demais obrigações financeiras;

VII - Realizar a guarda e movimentação de valores pecuniários e 
títulos mobiliários, o controle e acompanhamento de recursos financeiros e 
demais títulos, valores e obrigações do e para o Município, o controle, registro 
e escrituração contábil e financeira da Administração Municipal;

VIII - Promover auditorias nas contas e contabilizações do Município;

IX - Realizar a fiscalização de prestações de contas do e para o 
Município, inclusive perante órgãos e tribunais de contas, o controle e emissão 
de empenhos e autorizações financeiras, a emissão e o aceite de cheques, 
títulos de créditos e demais títulos cambiais, o ordenamento da Dívida Ativa do 
Município, o controle e acompanhamento das obrigações de demais contribuições 
para-fiscais do Município; assegurar o assessoramento técnico nas elaborações 
orçamentárias e demais projetos e programas financeiros; implementar e 
coordenar a execução de Censo Tributário;

X - Elaborar os relatórios determinados pelo Tribunal de Contas e 
pelos demais órgãos de fiscalização e controle; dar execução às determinações 
e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos 
encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas. 

XI - Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições;

SEÇÃO VI

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

Art. 13 - Compõem a Secretaria Municipal de Infraestrutura: 

Secretário de Infraestrutura;
Coordenadoria de Infra – Estrutura Urbana
Coordenadoria de Infra – Estrutura Rural
Chefia Especial de Produção – B 
Supervisão e Manutenção do cemitério público municipal 

Art. 14 – Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura:
Elaborar e executar, depois de submetê-lo à apreciação do chefe 

do poder executivo, os projetos e programas destinados ao incremento e 
desenvolvimento das atividades de infraestrutura do município. 

Gerenciamento, manutenção e execução dos serviços de atividades 
relacionados com a infraestrutura do Município, com o estabelecimento de uma 
política para o setor;

Coordenar o planejamento e a execução dos projetos de obras civis 
do Município, planejar, organizar, dirigir e controlar o sistema de limpeza das 
vias públicas e órgãos públicos, iluminação pública, retirada de entulhos, tapa 
buracos, a conservação e pavimentação do sistema viário urbano e rural;

Atuação em parceria com os órgãos de desenvolvimento das atividades 
e programas municipais;

A coordenação da política municipal de trânsito, fiscalizando e 
aplicando a legislação pertinente;

Promover a aplicação de uma política de segurança e conservação 
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dos serviços públicos, obras e atividades, para a maior segurança da população.

Coordenar, orientar e supervisionar as atividades dos órgãos de sua 
Secretaria e das entidades da administração indireta a ela vinculada;

Elaborar, dirigir e executar os projetos das obras públicas e do plano 
urbanístico do Município, de acordo com a legislação vigente;

 
Fiscalizar a execução das obras públicas municipais;

Construir e manter conservadas as estradas municipais;

Elaborar e sugerir ao Prefeito as diretrizes básicas do desenvolvimento 
físico da cidade;

Manter sob sua responsabilidade a guarda, a manutenção, o controle 
e a conservação dos veículos e dos equipamentos da Secretaria;

Manter, em articulação com o setor de Planejamento, dados e 
informações sobre as obras e serviços públicos em andamento ou concluídas;

Supervisionar obras oriundas de convênios;

Elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com a Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, a política referente a execução de 
obras e prestação de serviços públicos municipais;

Executar ou promover a execução de serviços públicos, em 
consonância com as diretrizes do planejamento municipal; 

Promover a execução e a fiscalização das atividades relativas ao 
tráfego urbano;

Coordenar a execução dos serviços públicos permitidos ou concedidos, 
especialmente os de transporte público e exercer a respectiva fiscalização;

Elaborar e propor ao Prefeito a política de saneamento urbano e rural 
do Município;

Administrar e fiscalizar o funcionamento do cemitério Público 
municipal.

Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições;

SEÇÃO VII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 15 - Compõem a Secretaria Municipal de Educação:

Secretária de Educação:
Inspetor Escolar
Supervisor Pedagógico 
Coordenador Pedagógico 
Coordenador de Programas Educacionais
Orientador Educacional
Diretor da Creche
Diretor de Unidade Escolar
Secretário de Unidade Escolar 
Coordenação de Apoio a Merenda Escolar
Coordenador de Apoio a Secretaria 
Coordenador de Transporte Escolar
Chefe de Produção – C 

Art. 16º - Compete à Secretaria Municipal de Educação:

Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação 
municipal no campo da educação;

Articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim 
como aqueles de âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para 
a elaboração de legislação educacional, em regime de parceria;

Apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educação;

Administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal 
promovendo sua expansão qualitativa e atualização permanente;

Implantar e implementar políticas públicas que assegurem o 
aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem de alunos, professores e servidores;

Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio 
e investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilização e 
eficiente operacionalidade;

Propor e executar medidas que assegurem o processo contínuo de 

renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;

Integrar suas ações às atividades culturais do município;

Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização 
permanente das características e qualificações do magistério e da população 
estudantil, atuando de maneira compatível com os problemas identificados;

Assegurar às crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema 
educacional do Município, as condições necessárias de acesso, permanência 
e sucesso escolar;

Planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa 
de assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar, como 
merenda escolar e alimentação dos usuários de creches e demais serviços 
públicos;

Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro 
dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de 
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

Implantar política de qualificação profissional, quando necessário, 
na área artístico-cultural;

Promover o desenvolvimento qualitativo da Política Municipal de 
Educação;

Promover a oferta de vagas nos estabelecimentos municipais de ensino 
fundamental, de acordo com a demanda comunitária, mediante programas, ações 
e parceiras que busquem a autossuficiência no setor;

Controlar e fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, 
com a observância dos princípios e normas educacionais;

Promover ações de desenvolvimentos das atividades educacionais 
visando a um maior e melhor atendimento à comunidade;

Promover os meios e ações necessários ao amplo atendimento das 
atribuições constitucionais e legais do município, no campo da educação;

Planejamento, aplicação e fiscalização da distribuição dos meios 
necessários à alimentação supletiva dos alunos matriculados em estabelecimentos 
de ensino fundamental do Município.

Zelar pelo patrimônio histórico municipal;

Outras atividades nos termos do seu regimento.

Definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico tendo como 
principal indutor a atividade turística;

Promover o turismo dando o suporte institucional para a integração 
social e econômica com os demais setores da sociedade, estimulando à dinâmica 
e a capacitação dos recursos voltados para a atividade;

Planejar, organizar, executar as ações na área do turismo, de forma 
integrada com as demais secretarias e instituições públicas e privadas;

Implantar e administrar tecnicamente novos conceitos tecnológicos 
e científicos;

Elaborar estudos e pesquisas sobre a demanda e oferta turística 
do Município, em parcerias com as demais esferas de governo bem como 
as instituições que atuam e representam o setor, mantendo um sistema de 
informações atualizado e funcional;

Elaborar, com a participação das entidades representativas da 
sociedade, propostas para a política de desenvolvimento econômico do 
Município;

Desenvolver estudos, projetos, inclusive em parceria com órgãos 
privados, visando criar novas oportunidades econômicas para o Município e 
alavancar o desenvolvimento social e econômico;

Promover a articulação com as secretarias de infraestrutura e meio 
ambiente, com vistas a manter as áreas turísticas permanentemente bem 
apresentadas, limpas e seguras;

Articular-se com todos os setores a busca de identificação das 
dificuldades e definições de soluções a serem adotadas no sentido de superar 
os entraves existentes e, ao mesmo tempo, potencializar soluções e resultados 
melhorando a educação municipal;

Promover e manter um calendário de eventos sociais, integrando todos 
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os setores envolvidos, de forma a valorizar as manifestações e culturas locais;

Promover a captação de investimentos públicos e privados, através 
de cooperação técnica e científica, no âmbito local, regional, nacional e 
internacional, visando o desenvolvimento econômico;

Apoiar as atividades econômicas estratégicas para a geração de 
oportunidades de trabalho e riquezas para o Município;

Fomentar a pequena e média empresa no Município;

Apoiar eventos e atividades que promovam a economia do município, 
através de projetos educacionais;

Estruturar, em parceria com as demais secretarias municipais 
diretamente envolvidas, projetos que visem à melhoria e à adequação da 
infraestrutura do Município;

Apoiar a captação de investimentos públicos e privados para a 
melhoria da infraestrutura, facilitando o desenvolvimento de parcerias para a 
viabilização de empreendimentos;

Apoiar e promover a qualificação profissional em parceria com 
instituições especializadas, buscando a permanente melhoria da qualidade da 
mão-de-obra nas atividades envolvidas com o desenvolvimento econômico;

Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro 
dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de 
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

Apoiar e incentivar o turismo, o esporte, o lazer e a cultura como fator 
estratégico de desenvolvimento econômico educacional e social do Município;

Viabilizar o financiamento de projetos e iniciativas relativas à 
promoção de eventos na área da educação;

Criar sistemas de parcerias com empresas aprovadas para a execução 
de atividades educativas;

Promover o intercâmbio de ações na área da educação, com outros 
municípios, estados e órgãos federais;

Articular, com os setores públicos e privados, as ações de interesse 
do Município na área da educação;

Propor uma política de educação integrada às demais políticas públicas 
do Município;

Exercer outras atividades correlatas a sua função.

SEÇÃO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Art. 17º - Compõem a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:

Secretária(o) de Saúde e Saneamento;
Diretor de Saúde;
Coordenador de Programas de Saúde 
Coordenador de Apoio a Secretaria
Coordenador de Regulação e Apoio à Atenção Básica 
Chefia de almoxarifado da Farmácia da UBS
Chefia dos Serviços de Odontologia
Chefia de Produção – D

Art. 18º - Compete a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:

Desenvolver e executar as políticas e os planos e programas na área 
da saúde no âmbito do Município, voltados para a melhoria da qualidade de vida 
da população em geral, prestando-lhe assistência, mantendo serviços na lógica 
da atenção integral, por meio da atuação de equipe multiprofissional; 

Executar o processamento e realizar a receita e a despesa da pasta, no 
Município, respondendo seu titular como gestor e ordenador geral da despesa 
na área da saúde e do Fundo Municipal de Saúde; 

Distribuir medicamentos e exercer a fiscalização da saúde mediante o 
desenvolvimento de ações e serviços para a promoção, prevenção e assistência, 
planejados a partir da avaliação epidemiológica e socioeconômica, considerando 
as especificidades locais; 

Promover ações de educação permanente em saúde, objetivando a 
autonomia dos usuários, seus grupos familiares e comunidade; bem como dar 
execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal 
e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo legado.

Estabelecer a política de saúde em consonância com as diretrizes 
estabelecidas pelos sistemas: Estadual e Federal de saúde pública;

Promover as medidas de atenção à saúde da população;

Prestar assistência hospitalar, médico - cirúrgica, por meio de unidades 
especializadas;

Implementar meios de preservação do câncer;

Manter o controle e o combate a doenças epidemiológicas;

Fiscalizar e controlar as condições sanitárias, de higiene e saneamento, 
da qualidade de medicamentos e alimentos, da prática profissional médica e 
paramédica;

Combater a desnutrição;

Elaborar pesquisa, estudo e avaliação da demanda de atenção médica 
e hospitalar, face às disponibilidades providenciais e assistenciais públicas e 
particulares; 

Controlar a vigilância sanitária;

Promover campanhas educacionais e de orientação à comunidade, 
visando à preservação das condições de saúde da população;

Promover estudo e pesquisa de fontes de recursos financeiros para 
o custeio e financiamento dos serviços e instalações médicas e hospitalares;

Incentivar a produção e distribuição de medicamentos;

Integrar-se com entidades públicas e particulares, visando à 
consolidação da política de saúde;

Elaborar planos e programas para efetivação da assistência médico-
hospitalar;

Executar a política de controle de zoonoses;

Planejar, coordenar e executar políticas relacionadas à Vigilância 
Sanitárias, Saúde Bucal, Saúde Sexual, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e 
do Adolescente, Saúde do Idoso e das pessoas portadoras de deficiências em 
conjunto com as demais esferas de poder;

Administrar as unidades de saúde do Município;

Proceder o controle sobre a regularização de documentos dos veículos 
da Secretaria;

Promover a implantação no Município, de programas de competência 
da União e do Estado na busca de melhorias sociais.

Organizar e exercer o controle do quadro de pessoal estatuário e em 
comissão dos órgãos da Administração Municipal:

Promover ações de modernização e aperfeiçoamento da máquina, 
para o constante aumento de sua eficiência.

Registrar e controlar o patrimônio municipal, identificando-o por 
órgãos e setores, promovendo sua conservação e remanejamento de acordo com 
as necessidades da Administração e, anualmente, conforme a sua depreciação, 
propondo a baixa de máquinas e equipamentos.

Elaborar, coordenar, atualizar e controlar a execução de planos e 
programas de planejamento da ação governamental, assim como a execução 
das ações de desenvolvimento social, urbanístico e de meio ambiente, e sua 
adequação as prioridades estabelecidas na política de desenvolvimento do 
Município, de duração anual ou plurianual;

Elaborar instrumentos normativos, em articulação com a assessoria 
jurídica municipal, que assegurem o ordenamento. 

Realizar estudo sobre liberações de recursos para investimentos, em 
articulação com a Diretoria de Administração;

Apoiar as secretarias municipais na promoção e captação de recursos 
financeiros, junto aos órgãos, entidades e programas internacionais, federais, e 
estaduais para a consecução dos objetivos definidos nos planos e programas 
municipais;

Estabelecer fluxo permanente de informações de natureza 
institucional, econômico-social e financeira, entre os órgãos integrantes do 
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sistema municipal de planejamento;

Manter atualizados os dados estatísticos e informativos do Município;

Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições;

SEÇÃO IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Art. 19º – Compõem a Secretaria Municipal de Assistência, 
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos:

Secretária(o) de Assistência Social Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos;

Secretaria Executiva dos Conselhos de Assistência Social;
Coordenadoria do CRAS;
Coordenadoria de ações sociais e direitos humanos; 
Coordenadoria do Cadastro Único, Programas Sociais e segurança 

alimentar;
Chefia do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; 
Chefia de Orientação Social – SCFV; PAIF; 
Chefia Master do Cadastro Único e Programas Sociais; 
Chefia Especial de produção - E 

Art. 20º – Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Executar a Política Municipal de Assistência Social em conformidade 

com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS e a Lei Orgânica de Assistência Social;

Elaborar o Plano Municipal da Assistência Social;

Elaborar com participação dos Diretores de Departamentos, a peça 
orçamentária da política municipal de assistência social;

Organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social, 
composta de serviços de cunho governamental e não governamental;

Organizar os serviços de Assistência Social com base no tipo de 
Proteção Social Básica e Especial, referente a natureza e níveis de complexidade 
do atendimento;

Planejar, gerenciar e executar programas, projetos e serviços de 
Proteção Social Básica, que tem como objetivos prevenir situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários;

Planejar, gerenciar e executar as ações de Proteção Social Especial 
abrangendo os serviços de média e alta complexidade;

Desenvolver programas especializados voltados à proteção de famílias 
e indivíduos em situação efetiva de risco pessoal e social, bem como as medidas 
sócios educativas voltadas aos adolescentes e adultos;

Cadastrar, assessorar e monitorar as ações da rede privada de 
Assistência Social e de Beneficência;

Propiciar a participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações sócio 
assistenciais;

Promover cursos de qualificação social e profissionalizante com vistas 
a minimizar o impacto do desemprego na cidade;

Criar programas e projetos voltados à geração de renda;

Propor e coordenar o sistema de avaliação permanente de programas 
e projetos;

Estabelecer os padrões de qualidade, formas de acompanhamento e 
instrumental de monitoramento das ações governamentais e não governamentais;

Informar os consumidores quanto aos seus direitos e obrigações, 
orientar o cidadão nas relações de consumo, intermediando conflitos de interesse;

Elaborar em parceria com as Secretarias pertinentes, a política 
municipal de moradia popular;

Articular-se com as políticas no âmbito dos demais órgãos da 
Prefeitura Municipal, com o objetivo de integração das ações com vistas à 
inclusão dos destinatários da política de assistência social e direitos humanos

Desenvolver atividades correlatas com os Direitos Humanos. 

SEÇÃO X

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Art. 21º - Compõem a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 
Indústria e Comércio:

Secretária(o) de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio;
Coordenadoria de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio;
Coordenadoria do Serviço de Inspeção Municipal – SIM;
Supervisão de Inspeção Sanitária do SIM.
Coordenadoria da Feira Municipal 

Art. 22º – Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 
Indústria e Comércio:

Elaborar e executar, depois de submetê-lo à apreciação do Secretário 
da pasta, os projetos e programas destinados ao incremento e desenvolvimento 
das atividades agropecuárias no Município;

Promover o fortalecimento do cooperativismo e articular medidas 
de melhorias de vida da população rural, juntamente com outros órgãos da 
Administração Federal, Estadual e Municipal;

Elaborar, aplicar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Extração Mineral, visando à preservação dos mananciais, 
do solo, da cobertura vegetal e o controle ambiental dos poluentes, para a melhoria 
do padrão de vida humana;

Planejar, operacionalizar e executar a política de desenvolvimento 
agrícola;

Coordenar as administrações distritais;

Desenvolver projetos em conjunto com as organizações representativas 
dos Distritos, objetivando a expansão das atividades rurais, na busca de 
alternativas que visem aperfeiçoar as potencialidades locais, permitindo a auto 
sustentação, o aumento da renda e ao mesmo tempo melhorar a qualidade de 
vida do produtor rural;

Elaborar cronograma de obras públicas nos distritos rurais, em 
conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;

Desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e gerenciar 
as ações de desenvolvimento de programas e projetos do setor agrícola no 
Município;

Orientar a recuperação e o uso adequado do solo agrícola e dos 
recursos naturais, como um todo, para a sustentação da atividade agropecuária;

Promover constantemente a modernização técnica através de estudos 
para a melhoria dos serviços oferecidos pela Secretaria;

Prestar assessoria e assistência técnica aos programas desenvolvidos 
junto aos produtores rurais, objetivando o desenvolvimento dos programas 
atendidos pela Secretaria;

Promover seminários, eventos, palestras, fóruns, cursos de 
treinamentos e capacitação para o produtor rural, visando à melhoria da qualidade 
de vida e agregando valores em suas propriedades;

Difundir o conhecimento técnico referente à eficiência tecnológica, 
econômica e administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção;

Incentivar o produtor rural a diversificar suas atividades em culturas 
alternativas, através de programas implementados pelo Município;

Treinar e capacitar técnicos e produtores rurais, através de cursos e 
eventos, visando à aplicação de novas tecnologias;

Adquirir máquinas e equipamentos necessários à manutenção da 
infraestrutura rural e manutenção de estradas rurais;

Coordenar e atualizar os dados das propriedades rurais do Município 
através do Cadastro Técnico Rural;

Manter programa nas diversas áreas da cadeia produtiva rural, visando 
melhores condições de trabalho e qualidade na produção;

Prestar assessoria aos programas desenvolvidos junto aos produtores 
rurais, associações de produtores e feirantes visando à organização e estruturação 
das entidades representativas, em parcerias com outras entidades do setor;

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
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Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;

Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito 
da Secretaria;

Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 
responsável sobre eventuais alterações.

Fortalecer, ampliar o setor industrial, comercial e de serviços da 
economia, mediante a concessão de facilidades de incentivos econômicos as 
iniciativas locais e externas;

Criar oportunidades amplas e diversificadas visando à formação 
gerencial, desenvolvimento e aprimoramento de talentos empresariais para a 
economia do Município de Centenário;

Proceder a instrumentalização de apoio quanto aos aspectos de 
fomento à produção, a comercialização a capacitação, a estudos e pesquisas, 
a documentação, divulgação e promoção do artesanato do Município de 
Centenário;

Estimular a pesquisa capaz de gerar novos conhecimentos e novos 
meios de atuação técnica no sentido econômico para o Município;

Orientar o empresariado através de materiais técnicos e de 
informações gerais sobre a instalação no Município de equipamentos industriais, 
comerciais de serviços;

 
SEÇÃO XI

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Art. 23º - Compõem a Secretaria Municipal de Compras e Licitações:

I – Secretaria (a) de Compras e Licitações;

II – Diretoria de Compras e Licitações;

III – Assessoria de Compras; 

IV – Chefia de divisão de licitações;  

VI –Chefia de divisão de contratos. 

Art. 24º - Compete à Secretaria Municipal de Compras e Licitações:

I - Conduzir, na condição de órgão de assessoramento instrumental 
da Prefeitura Municipal de Centenário, as atividades de licitação, mantendo, 
para isso, a Comissão Permanente de Licitações - CPL, destinada a realizar 
certames licitatórios em todas as modalidades, para a aquisição de materiais e 
equipamentos e contratação de serviços comuns, inclusive em regime de registro 
de preço, obras e serviços de engenharia;

SEÇÃO XII
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 25º - Compõem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Secretária (o) de Meio Ambiente;
Diretoria de Meio Ambiente;
Coordenadoria da Defesa Civil;
Coordenadoria Técnica de Meio Ambiente.
Chefia de Manutenção e irrigação das Praças e jardins;
Encarregado de Turma da área de irrigação
Encarregado de Turma de poda e capina. 
Chefia Especial de Produção - F 

Art. 26º - Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Planejar, organizar, dirigir e controlar o sistema de limpeza de vias 
públicas e galhadas, coleta regular de lixo domiciliar e coleta de resíduos sólidos 
especiais, cuidando, inclusive, da sua destinação final;

Desenvolver, regulamentar, fiscalizar, executar, manter e operar 
serviços integrantes ou relacionados com as atividades afins, bem como tratar, 
industrializar e comercializar os produtos e subprodutos dos resíduos sólidos 
urbanos coletivos, com o emprego das prerrogativas jurídicas inerentes ao Poder 
Público e todos os privilégios, isenções e regalias das Finanças Municipal;

Elaborar normas de acondicionamento, coleta e transporte, tratamento 
e destinação final dos resíduos sólidos;

Regulamentar e fiscalizar as atividades de quaisquer instituições 
públicas ou particulares, que atuem no tratamento, beneficiamento, 

industrialização, comercialização ou destinação final de resíduos sólidos urbanos 
no Município de Centenário;

Fixar o valor e arrecadar as taxas correspondentes dos serviços 
prestados aos particulares e entidades públicas, para atender aos custos 
operacionais e de manutenção, procedendo ao reajuste quando necessário;

Contrair empréstimos com entidades de crédito, públicas ou privadas, 
nacionais e internacionais, observada a legislação em vigor;

Celebrar convênios ou contratos com pessoas jurídicas de direito 
público, órgãos públicos e entidades privadas, para a prestação de serviços 
compreendidos nos seus objetivos sociais;

Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e, o controle financeiro 
dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de 
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

Promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos 
do Município, coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, 
programas, projetos, obras, produtos e serviços no tocante a recursos hídricos 
e promover a articulação dos órgãos e entidades municipais com organismo 
estadual e federal do setor;

Exercer a gestão ambiental, propondo, elaborando e atualizando 
planos normativos com vistas à preservação do meio ambiente, bem como 
acompanhando a execução da política ambiental;

Desenvolver a Política Ambiental do Município, cuidar do viveiro 
e da horta municipal; 

Manter, articular e coordenar as ações dos diversos órgãos e entidades 
públicas e privadas com interfaces nos projetos de saneamento ambiental;

Utilizar indicadores de condições ambientais para definir as 
prioridades de intervenção; 

Criar as condições necessárias para o funcionamento do Conselho 
Municipal de Saneamento; 

Estabelecer parcerias com o Governo Federal e o Governo Estadual 
e implementar a realização de convênios entre entes federados (União, Estados 
e Municípios);

Atuar como primeira instância administrativa na resolução de conflitos 
entre usuários e concessionários, operadores ou prestadores de serviços;

Mobilizar a população, implantar políticas permanentes de educação 
sanitária e ambiental, manter articulação com os canais de participação da 
sociedade civil;

Fiscalizar, regular e monitorar de forma permanente as atividades de 
saneamento, de forma direta ou através de delegação.

Elaborar e coordenar a recuperação, manutenção e irrigação de 
praças, ampliação de parques e jardins, poda da grama, poda de árvores e coleta 
de galhadas.

Exercer outras atividades correlatas a sua função.

SEÇÃO XIII
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Art. 27º - Compõem a Secretaria Municipal de Transportes:

I – Secretária (o) de Transportes;

II - Coordenadoria de Transporte

III - Coordenadoria de almoxarifado de Peças e Equipamentos

IV - Coordenadoria de Manutenção em Veículos 

V -  Encarregado de oficina

Art. 28º – Compete à Secretaria de Transportes:

I – planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a 
cargo do município relativas ao transporte, trânsito e tráfego do setor terrestre, 
especialmente no que se refere à infraestrutura viária, estrutura operacional e 
logística, mecanismos de regulação e concessão de serviços;

II – formular e coordenar a política municipal de transportes e dos 
planos rodoviário e de transporte do município;
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III – conceder, permitir ou explorar diretamente os serviços públicos 
de transporte coletivo rodoviário municipal de passageiros e de transporte 
individual de passageiros por táxi;

IV – conceder, permitir ou autorizar o uso de áreas municipais para 
a exploração de atividades de serviços de interesse público;

V – formular planos e programas em sua área de competência;

VI – executar, fiscalizar e gerenciar toda a frota de veículos do 
município, cuidando com zelo da manutenção da frota;

VII – programar, coordenar e controlar execução dos gastos com a 
frota, como controle de quilometragem dos veículos, controle de substituição 
de peças, elaborando planilhas contendo o relatório diário de cada veículo;

VIII – buscar modelos de financiamento para aquisição de veículos 
novos junto as esferas de governo;

IX – supervisionar a execução orçamentária da administração que 
integra sua área de competência;

X – organizar e coordenar todo sistema de controle relativo aos 
veículos que compõe a frota municipal;

XI – receber, avaliar e encaminhar relatórios ao Poder Executivo com 
referência a área em que atua;

XII – preparar relatórios e atas solicitadas pelo Poder Executivo;

XIII – prestar atendimento ao público e autoridades por delegação 
ao Poder Executivo;

XIV – encaminhar providências solicitadas e acompanhar sua 
execução e atendimento;

XV – preparar informações e elaborar minutas de atos e 
correspondências relativas ao setor;

XVI – aprovar a escala de férias dos servidores lotados no setor;

XVII – executar outras atividades correlatas ao setor que forem 
delegadas pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO XIV
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

Art. 29º - Compõem a Secretaria Municipal de Esportes Turismo e 
Lazer:

I – Secretária(o) de Esportes

II- Coordenador de Esportes, Turismo e Lazer

III- Coordenador de Eventos Esportivos

Art. 30º – Compete à Secretaria Municipal de Esportes Turismo e 
Lazer:

Promover o desenvolvimento qualitativo da Política Municipal de 
Esporte; incentivar o Turismo municipal, buscando meios para legalizar e 
promover o emprego e renda.

Promover a manutenção e construção de alguns materiais esportivos 
que forem possíveis para a rede municipal;

Coordenar a construção de estádios, praças e quadras destinadas à 
prática de diferentes modalidades esportivas quando houver recursos para tal;

Assessorar, tecnicamente, os órgãos e entidades ligadas ao esporte 
amador; articular com os setores públicos e privados, ações de interesse do 
município na área de esporte turismo e lazer.

Apoiar tecnicamente as associações registradas no Cadastro 
Desportivo Municipal, reconhecidamente carente;

Propiciar ajuda técnica a todo Certame Nacional, Internacional, 
Estadual ou Municipal que seja realizado por iniciativa de entidades desportivas 
quando houver recursos financeiros;

Proceder à cessão, concessão, permissão ou autorização, mediante 
o cumprimento das formalidades legais, dos próprios que administra, para 
a realização de festivais e certames de caráter cívico, filantrópico, social ou 
artístico, bem como para as competições desportivas oficiais, às entidades 

competentes, nas diversas comunidades do Município;

Vincular suas ações com vistas a atrair eventos esportivos nacionais 
e internacionais para a sua realização na Cidade do Centenário, cuidando da 
imagem de organização, responsabilidade, probidade e zelo para com os deveres 
do Município;

Promover, de forma permanente, o esporte e o lazer no nível da 
Administração Municipal, permeando e institucionalizando as ações inerentes 
a sua área de atuação, conforme previstas na Legislação Federal, Estadual e 
Municipal;

Assessorar as demais esferas da Administração Municipal na 
elaboração, revisão e execução do planejamento local, no que se refere aos 
aspectos de recreação, lazer e desporto;

Promover uma política municipal de turismo e lazer integrado com 
os demais órgãos públicos do município. Incentivando a pratica das atividades 
desportivas, recreativas e de lazer;

Estabelecer diretrizes e desenvolver medidas objetivando atingir 
as metas propostas para o fomento do esporte, do lazer e dos eventos 
correspondentes, observando a preservação do meio ambiente e do patrimônio 
público, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria na qualidade de vida;

Incentivar o esporte participativo como forma de promoção do lazer 
e bem-estar social;

Apoiar e estimular projetos de esporte e lazer que visem atender às 
necessidades das Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD);

Promover a utilização adequada dos espaços públicos destinados a 
eventos culturais, esportivos e recreativos, através de uma criteriosa definição 
de uso, ocupação e especificações de normas e projetos;

Responder as consultas que forem dirigidas pelas entidades 
desportivas do Município;

Expedir, anualmente, alvará de licença para funcionamento das 
entidades desportivas Municipais, de acordo com as instruções do Conselho 
Nacional de Desportos – CND;

Propor medidas necessárias ao desenvolvimento do desporto no 
Município;

Fiscalizar o funcionamento das Federações, Ligas, Clubes e 
Associações Desportivas do Município, a fim de lhes assegurar disciplina na 
constante administração correta e funcionamento regular;

Requisitar, mediante prévia autorização do gestor, à autoridade 
competente, qualquer servidor municipal, sem prejuízos das vantagens do cargo 
ou função, para participar das competições esportivas amadoras, de âmbito 
nacional e internacional, dentro ou fora do País; 

Requisitar, para a realização de competição oficial, nacional, 
interestadual, qualquer praça de desporto pertencente ao Município;

Requisitar o auxílio de autoridade policial para fazer respeitar os seus 
atos de disciplina nas competições esportivas;

Fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos Municipais e de outras 
fontes, destinados às atividades desportivas bem como avaliar os respectivos 
resultados;

Prestar, dentro de suas possibilidades e atribuições, toda a colaboração 
que lhe for solicitada pelas entidades de desporto comunitário, estudantil, militar 
e classista;

 
Expedir atos de reconhecimento pela notória participação de pessoa 

que contribua, de forma relevante, para o desenvolvimento ou engrandecimento 
do Esporte no Município;

Promover em articulação com a Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, a preservação e conservação das áreas turísticas, mantendo as, bem 
conservadas e seguras, de forma que possa promover o Turismo e o Lazer no 
Município; Estabelecer a Política Municipal de Turismo e lazer;

Outras atividades nos termos do seu regimento.

SEÇÃO XV
 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CULTURA

Art. 31º - Compõem a Secretaria Municipal de Juventude e Cultura:

I – Secretária (o) de Juventude e Cultura
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II- Coordenação de Juventude e cultura

III- Coordenação de eventos para Juventude
Art. 32º – Compete à Secretaria de Juventude e Cultura:

Propor, formular e executar políticas, programas e ações de 
valorização voltadas à juventude e a cultura;

Coordenar a implementação de ações governamentais voltadas para 
o atendimento aos jovens;

Formular e executar, direta ou indiretamente, em convênios ou 
parcerias com entidades públicas e privadas, programas, projetos e atividades 
voltadas ao desenvolvimento dos jovens e apoiando iniciativas da sociedade civil 
destinadas a fortalecer a cultura e a auto-organização dos jovens;

Organizar e desenvolver programas especiais de incentivo à prática 
de esportes, recreação e lazer para a terceira idade;

Planejar e incentivar a prática e o desenvolvimento das modalidades 
olímpicas e paraolímpicas, tanto a nível amador, como profissional quando 
houver disponibilidade financeira;

Interagir com os Conselhos Municipais e respectivos Fundos, na sua 
respectiva área de atuação;

Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro 
dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de 
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

Estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor planos, 
programas e projetos relativos à juventude e a cultura;

Colaborar com a administração municipal devendo opinar através de 
seu Secretário, na implementação de políticas públicas para o atendimento às 
necessidades da juventude;

Desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude e cultura, 
objetivando subsidiar o planejamento de ação pública para este segmento no 
Município;

Estudar, analisar, elaborar, aprovar e propor no âmbito de toda a 
administração municipal, a celebração de convênios e contratos com outros 
organismos públicos e privados, visando a elaboração de programas e projetos 
voltados para a juventude e cultura;

Promover, organizar e participar de seminários, cursos, congressos e 
eventos correlatos para a discussão de temas relativos à juventude que contribuam 
para a conscientização dos problemas relativos aos jovens na sociedade do 
município e fora dele;

Fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assume os direitos 
e necessidades dos jovens;

Propor a criação de canais de participação popular junto aos órgãos 
municipais, visando atender principalmente as questões relativas aos jovens, 
com relação a:

Educação;
Saúde;
Emprego e Renda;
Formação Profissional;
Esporte;
Cultura;
Combate às Drogas e outros;
Meio Ambiente;
Violência;
Entre outros.
Promover a atração e captação de investimentos externos;
Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições.

CAPÍTULO II
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33º - O âmbito de ação das Unidades Administrativas do Governo 
Municipal de Centenário, ficará sujeito, além da orientação normativa, a critérios 
estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 34º - O âmbito de ação de Diretoria e Coordenadoria, itens 
e subitens das Unidades Administrativas, objeto desta Lei, terão por base 
fundamental a execução dos serviços convencionados de interesse da 
municipalidade, sob a coordenação, supervisão e fiscalização dos representantes 

dos cargos de níveis superior e com conhecimento do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 

Art. 35º - Os cargos e funções de Secretário, direção chefia e 
assessoramento, são comissionados e preenchidos por determinação exclusiva 
do Prefeito Municipal, com livre escolha para nomeação e demissão. Com seus 
quantitativos de vagas de denominações conforme o ANEXO IV desta lei. 

Art. 36º - O quadro geral de cargos, símbolos, salários e carga horária 
dos servidores comissionados da Administração Pública Municipal Direta, passa 
a ser na forma dos Anexos desta Lei.

Parágrafo único -  A classificação dos cargos e funções, salários 
e quantitativo, terá sua discriminação, por ordem, de acordo com os Anexos 
desta Lei.

Parágrafo Único -  A remuneração para função gratificada fica limitada 
à determinação do Chefe do Executivo Municipal e será concedida através de 
Portarias.

Art. 37º -  A estabilidade do cargo de Conselheiro Tutelar obedecerá 
as regras de sua eleição de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em conformidade com a 
Lei 370/2015. 

Art. 38º - As despesas constantes desta Estrutura Administrativa e 
Plano de Cargo e Salário correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 
fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município. 

Art. 39º - Somente poderá haver nomeação e/ou contratação para os 
cargos em comissão quando a unidade administrativa for efetivamente instalada.

Art. 40º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário contidas nas leis anteriores, em especial 
a Lei Municipal nº 433/2020.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 dias do mês de Junho de 2022.

                                           
Focílides Carvalho Silva 

Prefeito Municipal

Anexo I
FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

N.º SÍMBOLO DESCRIÇÃO GRATIFICAÇÃO Carga Horária 
01 FCF – I Diretor de Unidade Escolar 5% 40
02 FCF –II Diretor de Creche 5% 40
03 FCF - III Coordenador Pedagógico 5% 40

Anexo II
DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS E SALÁRIOS DOS CARGOS 

ELETIVOS 

N.º SÍMBOLO DESCRIÇÃO Vagas SALÁRIO
01 EL – I Prefeito 01 Lei do subsídio
02 EL –II Vice – Prefeito 01 Lei do subsídio
03 EL – III Conselheiro Tutelar 07 1.212,00

Anexo III 
DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS E SALÁRIOS DOS CARGOS EM 

COMISSÃO

N.º SÍMBOLO DESCRIÇÃO SALÁRIO

01 DAS – I Direção de Assessoramento Superior – I 1.314,00

02 DAS –II Direção de Assessoramento Superior – II 1.752,00

03 DAS – III Direção de Assessoramento Superior – III 2.529,00

04 DAS – IV Direção de Assessoramento Superior – IV 2.581,00

05 DAS – V Direção de Assessoramento Superior – V Lei do subsídio

06 DAS – VI Direção de Assessoramento Superior – VI 3.845,34

07 DAI – I Direção de Assessoramento Intermediário – I 1.212,00

08 DAI – II Direção de Assessoramento Intermediário -  II 1.311,00

09 DAI – III Direção de Assessoramento Intermediário – III 1.752,00

Autógrafo de Lei n.º 313 /2022
Oriundo do Projeto de Lei n.º 004/2022
Aprovado por unanimidade
Publicado no Diário Oficial do Município 
em 30/06/2022
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10 DAI – IV Direção de Assessoramento Intermediário – IV 1.980,00

Anexo IV 

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS, REMUNERAÇÃO E 
VAGAS 

Gabinete do Prefeito 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário geral de Gabinete  DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Assessor de Comunicação DAS – II 1 1.752,00        
1.752,00 

Ouvidor DAS – II 1 1.212,00        
1.212,00 

Assessor de Gabinete DAI – II 3 1.212,00        
3.636,00 

Secretaria Municipal de Controle Interno 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário Municipal de Controle Interno DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Assessor de Controle Interno DAS – I 2 1.212,00        
2.424,00 

Secretaria Municipal de Administração 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário Municipal(a) de Administração DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Diretor de Recursos Humanos DAS - III 1 2.529,00        
2.529,00 

Assessor Especial de Secretaria DAS - III 1 2.529,00 2.529.00

Coordenador de Almoxar i fado e 
Patrimônio DAS - II 1 1.752,00        

1.752,00 

Coordenador de Protocolo DAS - II 1 1.752,00        
1.752,00 

Chefe de Produção A DAI - I 5 1.212,00        
6.060,00 

Secretaria Municipal de Finanças 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Finanças DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Chefe de divisão de coletoria municipal DAI - IV 1 1.752,00        
1.752,00 

Coordenador de Posturas DAS - II 1 1.752,00        
1.752,00 

Secretaria Municipal de Infra Estrutura  

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Infra Estrutura 
e Desenvolvimento Urbano DAS – V 1 Subsídios        

Subsídios 

Coordenador de Infraestrutura urbana DAS - II 2 1.752,00        
3.504,00 

Coordenador de Infraestrutura rural DAS - II 2 1.752,00        
3.504,00 

Chefe de Produção B DAI- I 2 1.212,00        
2.424,00 

Supervisor de Manutenção do cemitério 
público municipal DAI – I 1 1.212,00        

1.212,00 

Secretaria Municipal de Educação 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Educação, 
Turismo e Cultura DAS – V 1 Subsídios        

Subsídios 

Diretor da Creche DAS – IV 1 3.845,34 3.845,34

Diretor de Unidade Escolar DAS –IV 1 3.845,34 3.845,34

Inspetor Escolar DAS -  IV      1 3.845,34        
3.845,34

Supervisor Pedagógico DAS -  IV 1 3.845,34        
3.845,34

Coordenador Pedagógico DAS -  IV 3 3.845,34      
11.536,02 

Coordenador de Programas educacionais DAS -  IV 2 2.529,00        
5.058,00 

Orientador educacional DAS -  IV 1 3.845,34        
3.845,34 

Coordenador de Secretaria  DAI - III 1 1.752,00        
1.752,00 

Coordenador de Transportes Escolar DAI - III 1 1.752,00        
1.752,00 

Coordenador de Apoio a Merenda 
Escolar DAS - II 3 1.752,00        

5.256,00 

Secretário de Unidade Escolar DAS - III 1 2.529,00        
2.529,00 

Chefe de Produção C DAI – I 5 1.212,00        
6.060,00 

Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário Municipal de Saúde e 
Saneamento DAS – V 1 Subsídios        

Subsídios 

Diretor de Saúde DAS- III 1 2.529,00        
2.529,00 

Coordenador de Programas de Saúde DAS - II 1 1.752,00        
1.752,00 

Coordenador de Apoio a Secretaria
DAS - II 1 1.752,00        

1.752,00 
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Coordenador de Regulação e Apoio à 
Atenção Básica DAI - III 1 1.752,00        

1.752,00 

Chefe de almoxarifado Farmácia da UBS DAI – I 1 1.212,00        
1.212,00 

Chefe dos serviços de odontologia DAI – I 2 1.212,00        
2.424,00 

Chefe de Produção D DAI - I 5 1.212,00        
6.060,00 

Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Assistência, 
Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos

DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Coordenador do CRAS DAS - II 1  1.752,00        
1.752,00 

Secretária(o) Executiva dos Conselhos 
de Assistência Social DAS – III 1 2.529,00        

2.529,00 

Coordenador de ações sociais e direitos 
humanos DAI - III 2 1.752,00        

3.504,00 

Coordenador do Cadastro único, 
programas sociais e segurança alimentar DAI - III 1 1.752,00        

1.752,00 

Chefe do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos DAI - II 1 1.212,00        

1.212,00 

Chefe de Orientação social – SCFV PAIF DAI – II 2 1.212,00        
2.424,00 

Chefe Master do Cadastro único e 
programas sociais DAI - III 1 1.752,00        

1.752,00 

Chefe de Produção - E DAI – I 5 1.212,00        
6.060,00 

                                              Secretaria Municipal de Compras e Licitações 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) de compras e licitações DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Chefe de divisão de licitação DAS - IV 1 1.314,00        
1.314,00 

Chefe de divisão de contratos DAS – IV 1 1.314,00        
1.314,00 

Diretor de Compras e licitações DAS - III 1 2.529,00        
2.529,00 

Assessoria de compras DAS - I 1 1.212,00        
1.212,00 

                                                 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Diretor de Meio Ambiente DAS - IV 1 2.581,00        
2.581,00 

Coordenador de Defesa Civil DAS - II 1 1.752,00        
1.752,00 

Coordenador Técnico de Meio Ambiente DAS - III 1 2.529,00        
2.529,00 

Chefe de Manutenção e irrigação de 
Praças e Jardins DAS -II 1 1.652,00        

1.652,00 

Encarregado de Turma de Irrigação DAI – I 2 1.212,00        
2.424,00 

Encarregado de turma de poda e capina DAI –I 2 1.212,00        
2.424,00 

Chefe de Produção F DAI –I 6 1.212,00        
7.272,00 

                                            Secretaria Municipal de Transportes 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Transportes DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Coordenador de Transportes DAS – II 1 1.752,00        
1.752,00 

Coordenador de Almoxarifado de Peças 
e Equipamentos DAS - II 1 1.752,00        

1.752,00 

Coordenador de Manutenção de veículos DAS - II 1 1.752,00        
1.752,00 

Encarregado de oficina DAI – I 1 1.212,00        
1.212,00 

                          Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Industria e Comércio

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Indústria e Comércio DAS – V 1 Subsídios        

Subsídios 

Supervisor de Inspeção Sanitária – SIM DAS – IV 1 2.581,00        
2.581,00 

Coordenador de agricultura, pecuária 
indústria e comercio DAS - III 1 1.752,00        

1.752,00 

Coordenador do Serviço de Inspeção 
Municipal - SIM DAS - III 1 1.752,00        

1.752,00 

Coordenador da feira municipal DAI - III 1 1.752,00        
1.752,00 

                                             Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de Esportes DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Coordenador de esportes  DAS – III 1 1.752,00        
1.752,00 

Coordenador de eventos desportivos DAS - II 1 1.752,00        
1.752,00 
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                                           Secretaria Municipal de Juventude e Cultura 

Cargo/Função Nível Vagas Salários  Total 

Secretário(a) Municipal de juventude DAS – V 1 Subsídios        
Subsídios 

Coordenador de eventos para a 
juventude DAI - III 1 1.752,00        

1.752,00 

Coordenador de juventude DAI - III 1 1.752,00        
1.752,00 

 LEI MUNICIPAL Nº. 471/2022

Dispõe   sobre o reajuste do   Quadro   Geral   dos   
servidores   de provimento     efetivo     do     Município     
de     Centenário/TO, e     dá     outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art.1º. - Para fins da presente Lei adotam-se os seguintes conceitos:
Reajuste de 10,06% para a classe geral dos servidores, exceto para 

os professores que já foram contemplados anteriormente.

§1º - o reajuste de 10,06%(dez, zero seis por cento) concedido a 
classe geral dos servidores se dá em conformidade a compensação salarial do 
ano 2021 tomando como base os índices da inflação IPCA – IBGE acumulados 
nesse período que foi de 10,06%.  

Art. 2º - Os cargos, vencimentos e carga horária ficam estabelecidos 
conforme os quadros anexos a esta Lei, que altera o Anexo I da Lei Municipal 
432/2020.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua aprovação, revogando-
se as disposições contrárias. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 dias do mês de junho  de 2022.

Focílides Carvalho Silva
Prefeito Municipal

Autógrafo de Lei n.º 314/2022
Oriundo do Projeto de Lei n.º 
008/2022
Aprovado por unanimidade
Publicado no Diário Oficial do 
Município em 30/06/2022

DECRETO N.º 175/2022
30 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidor em  
regime de comissão e dá outras providências”.

O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADO a partir de 30 de Junho de 2022 o senhor 
José dos Reis Silva, portador do CPF Nº 929.081.361-04 e RG Nº 375.281 SSP/
TO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Turismo Esporte e 
Cultura, ocupante do Cargo de Coordenador de esportes e lazer. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Publique – se, Registre – se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2022.

 
FOCÍLIDES CARVALHO SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 176/2022
30 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidor em  
regime de comissão e dá outras providências”.

O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADO a partir de 30 de Junho de 2022, o senhor 
Thiago Rodrigues da Silva, portador do CPF: 030.267.191-96 e RG: 1.008.181 
SSP/TO, ocupante do cargo de chefe de gabinete, lotado no gabinete do prefeito.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Publique – se, Registre – se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2022.

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N.º 177/2022
30 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidora em  
regime de comissão e dá outras providências”.

O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADA a partir de 30 de Junho de 2022, a 
senhora Edilene Meneses Coelho, portadora do RG nº 1.308.158 SSP/TO e CPF 
n° 063.945.801-71 ocupante do cargo de Coordenadora de Finanças dos Fundos 
Municipais, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, prestando seus serviços 
ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Publique – se, Registre – se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2022.

 
FOCÍLIDES CARVALHO SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 178/2022
30 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidora em  
regime de comissão e dá outras providências”.

O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADA a partir de 30 de Junho de 2022 a senhora 
Janislene da Silva Barros Siqueira, portadora do RG n° 419.262 SSP-TO, e 
do CPF n.º 006.981.431-75 ocupante do cargo de Coordenadora de Cultura 
e Turismo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Turismo, 
Esporte e Cultura deste Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Publique – se, Registre – se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2022.

 
FOCÍLIDES CARVALHO SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0015/2022
30  de Junho do ano de 2022.

“Concede aos (as) servidores (as), gozo de Férias, e dá 
outras providências”.

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde, do Município de Centenário 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 

RESOLVE:

Art.1º- Conceder gozo, de Férias no período de 01 de Julho a 30 de 
Julho do ano de 2022, referente ao ano 2022, ao seguinte servidor:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 016/2022
30 de Junho do ano de 2022.

“Concede a servidor, adicional de Férias, e dá outras 
providências”.

 
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Centenário, no 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. 

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder o gozo de férias, (referente ao ano base de 2022) 
ao servidor que consta como data base de sua admissão do mês de agosto. A 
serem gozadas a partir do dia 01/07/2022 a 30/07/2022.   

Da Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula Servidor Data de Admissão Cargo

 
0023

C l e i t o n  M a r t i n s 
Nunes 02/08/2010 Motorista efetivo

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Centenário, no Estado 

PORTARIA Nº 0017/2022
30 de Junho do ano de 2022

“Concede aos (as) servidores (as), gozo de Férias, e dá 
outras providências”.

 
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde, do Município de Centenário 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 

RESOLVE:

Art.1º- Conceder gozo, de Férias no período de 01 de Julho a 30 de 
Julho do ano de 2022, referente ao ano 2022, aos seguintes servidores:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Matrícula 
atual

Servidor (a)
Data de
Admissão 
atual

Cargo atual CPF

464 L U Z I N E T O 
MATIAS COSTA 02/09/2002

F I S C A L  D E 
V I G I L Â N C I A 
EPIDEMIOLÓGICA

837.435.101-20

381 JOHN HERBERT 
A R A Ú J O 
OLIVEIRA 12/03/2012

VIGIA NOTURNO 023.065.611-09

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

M a t r í c u l a 
atual

Servidor (a)
Data de 
Admissão 
atual

Cargo atual CPF

         163
R A I M U N D O 
M A S O L E N E 
M A C H A D O  D E 
OLIVEIRA

11/06/2010
A g e n t e 
Comunitário 
de Saúde

976.228.501-87

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique–se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Centenário, 
Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de Julho do ano de 2022.

Jânio Soares Martins
Gestor do FMS



ANO VIII - Nº 862 - QUINTA - FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO14
Publique–se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Centenário, 
Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de Junho do ano de 2022.

         
Jânio Soares Martins

Gestor do FMS 

PORTARIA Nº 018/2022
30 de JUNHO do ano de 2022.

“Concede a servidor, adicional de Férias, e dá outras 
providências”.

 
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Centenário, no 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. 

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder o gozo de férias, (referente ao ano base de 2022) 
ao servidor que consta como data base de sua admissão do mês de agosto. A 
serem gozadas a partir do dia 01/06/2022 a 30/06/2022.   

Da Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula Servidor D a t a  d e 
Admissão

Cargo

313 MARCIVANIA PEREIRA 
DO NASCIMENTO

02/08/2010 TÉCNICA EM 
ENFERMAGEM  (EFETIVA)

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Centenário, no Estado 
do Tocantins, aos 30  dias do mês de JUNHO do ano de 2022.

Jânio Soares Martins
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

MARCIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Servidor

PORTARIA Nº 036/2022
30 de Junho de 2022. 

 
“Concede o gozo de Férias a servidor efetivo, e dá outras 
providências”.

 
O Senhor, FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 

de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais; 

RESOLVE:

Art.1º-  Conceder o gozo de Férias no período de 01 a 30 de Julho de 
2022 aos servidores municipais relacionado abaixo:

D ATA D E 
ADMISSÃO 

NOME DO 
SERVIDOR 

CARGO MATRICULA CPF

01/04/1999 IRANI  FERREIRA 
COELHO

Aux. Serviços 
Gerais

70 804.686.751-91

01/04/1999 MARIA DE FATIMA S. 
CURSINO

Aux. Serviços 
Gerais

113 389.372.391-91

02/01/2003 BERNARDINO LIMA 
BRITO

Motorista 21 761.575.711-87

01/0/2001 TEREZA FERREIRA 
BATISTA

Aux. Serviços 
Gerais

183 129.940.811-72

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Publique – se, Registre – se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2022.        

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 037/2022
30 de Junho de 2022. 

 
“Concede o gozo de Férias a servidora efetivo, e dá outras 
providências”.

 
O Senhor, FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 

de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais; 

RESOLVE:

Art.1º-  Conceder o gozo de Férias no período de 01 a 30 de Julho 
de 2022 a servidora, IONEIDE DE SALES PEREIRA, portadora do CPF: 
923.104.351-04 Matricula Nº 465 e RG: 375.255 SSP/TO, no cargo de fiscal 
de posturas. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Publique – se, Registre – se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2022.        

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO.

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O 
FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO-
TO E A PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, 
MARIA EDINALVA GUIMARÃES DA SILVA, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITARIA DE 
CENTENÁRIO-TO.

 Pelo presente instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CENTENÁRIO -TO, com sede na Av. Ulisses Guimaraes, n0 390, Centro, 
nessa cidade, inscrito no CNPJ sob o 110 12.013.802/0001-15, neste ato 
representado pelo gestor, o senhor: JÂNIO SOARES MARTINS, portador do 
CPF:918.199.541-53 e RG:378.893 - SSP/TO, residente e domiciliado nessa 
cidade, neste ato denominado DISTRANTE e, de outro lado MARIA EDINALVA 
GUIMARÃES DA SILVA, brasileira, solteira, enfermeira, inscrita no CPF 
Nº 029.272.671-95,  e RG Nº 953.641 2ªVIA SSP/TO doravante denominada 
simplesmente DISTRATADA, tem justo e acertado entre si, de forma amigável, 
o que se segue relativamente o presente Termo de Distrato do Contrato de 
prestação de serviços especializados em Enfermagem na Vigilância Sanitária e  
incluído um plantão na Unidade Básica de Saúde António Gonçalves de Lima,  
e 01 (uma) vez por mês, com carga horária de 40 horas semanais, decorrente do 
Edital de Credenciamento Nº 001/2022, e Processo Administrativo nº 026/2022 
e Contrato Nº 027/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo rescindir 
amigavelmente, a partir de 30 de junho de 2022, o Contrato nº 027/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento está amparado no Inciso XIV do Art. 79 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DISTRATO

A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem 
ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o 
direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou no processo 
de licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO 

As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente 
da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, administrativas e criminais.

CLÁUSULA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer 
obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer obrigação de ordem 
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financeira. 

E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, nas presenças de duas testemunhas.

 
Centenário/TO, 30 de junho de 2022.

Fundo Municipal De Saúde De Centenário -TO
Representado por Jânio Soares Martins

DISTRATANTE

___________________________________
MARIA EDINALVA GUIMARÃES DA SILVA 

DISTRATADA

_______________________________
TESTEMUNHAS 1

_______________________________
TESTEMUNHAS 2

 TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO.

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO-TO, 
E O CHEFE DE PRODUÇÃO F, LOURIVAN COSTA 
DE SOUSA.

 Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CENTENÁRIO -TO, com sede na Av. Ulisses Guimaraes, n0 390, Centro, nesta 
cidade, inscrito no CNPJ sob o 110 12.013.802/0001-15, neste ato representada 
pelo gestor, o senhor: FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, portador do CPF: 
Nº 260.720.501-82 e RG: 1263.497 - SSP/GO, residente e domiciliado nessa 
cidade, neste ato denominado DISTRANTE e, do outro lado LOURIVAN 
COSTA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Chefe de Produção F, inscrito no 
CPF Nº 056.537.781-76,  e RG Nº 1064.351 SSP/TO, doravante denominado 
simplesmente DISTRATADO, tem justo e acertado entre si, de forma amigável, 
o que se segue relativamente o presente Termo de Distrato da nomeação para 
prestação de serviços como Chefe de Produção F, lotado na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente com carga horária de 40 horas semanais.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo rescindir 
amigavelmente o contrato, a partir de 24 de Junho de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS FUNDAMENTOS

A rescisão contratual decorre da justificativa apresentada pelo 
DISTRATADO acerca da impossibilidade da continuidade da prestação dos 
serviços por motivos pessoais. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A presente rescisão também se dá por conveniência da administração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus 
de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito 
sobre o qual se fundou a relação jurídica.

PARÁGRAFO ÚNICO 

As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente 
da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, administrativas e criminais.

CLÁUSULA QUARTA.

A nomeação referente ao Decreto de número 034/2022 fica rescindida 
por conveniência de ambas as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO 

A nomeação em tela é regida pelo regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer 
obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer obrigação de ordem 
financeira. 

E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, nas presenças de duas testemunhas.

 
Centenário/TO, 24 de Junho de 2022.

Prefeitura Municipal De Centenário -TO
Representada por Focílides Carvalho Silva
DISTRATANTE

___________________________________
LOURIVAN COSTA DE SOUSA 

DISTRATADO

_______________________________
TESTEMUNHAS 1

_______________________________
TESTEMUNHAS 2
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