
Competências da Secretaria 

Secretaria de Administração 

Art. 6°. À Secretaria Municipal de Administração é o órgão 
encarregado dos assuntos relativos à administração de pessoal, 
transporte administrativo, documentação e arquivo e também de 
assessoramento do chefe do executivo, atuando nas áreas de 
relacionamento com o Legislativo, vigilância e de alistamento militar. 
§ 1º Ao Secretário Municipal de Administração compete: 
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I- exercer o controle de tramitação de leis e decretos do 
Executivo; 
II- examinar e preparar o expediente submetido a despacho do 
Prefeito; 
III-preparar reuniões com os titulares de órgãos da 
administração municipal; 
IV- enviar à Câmara Municipal os projetos de lei assinados 
pelo Prefeito,bem como receber as leis já aprovadas pelo Legislativo e 
encaminha-las para execução do órgão competente; 
V- controlar os prazos legais da sanção e veto; 
VI-efetuar registro de leis e decretos; 
VII- responsabilizar-se pela vigilância dos próprios municipais, 
do serviço de portaria e informações da administração e pelos serviços 
de manutenção do prédio da prefeitura municipal; 
VIII- cuidar dos assuntos administrativos, protocolo geral, 
documentação e arquivo, material, elaboração e registro de atos, leis e 
correspondências, competindo-lhe a coordenação e execução de 
todas as atividades inerentes ao sistema de pessoal, tais como: 
a) recrutamento, seleção, colocação, treinamento, 
aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos; 
b) escriturar e zelar pelos bens patrimoniais do Município e 
executar os serviços de compra. 
IX- executar outras atividades afins, que forem atribuídas pelo 
chefe do executivo. 
§ 1° Faz parte da Secretaria Municipal de Administração o 

Departamento de Recursos Humanos, a quem compete: 
I- cuidar dos assuntos relacionados com os servidores do 
órgão executivo; 
II- elaborar regulamentos indispensáveis à execução de 
normas legais que disponham sobre a função pública e o provimento 
de cargos; 
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III- estudar e propor sistemas de classificação e de retribuição 
financeira e administrar-lhes a aplicação; 
IV- preparar os expedientes sobre a admissão, ingresso, 
exoneração e dispensa de funcionários; 
V- processar e emitir parecer sobre aposentadoria, concessão 
de quaisquer vantagens deferidas em lei e promover o respectivo 
registro e publicação; 
VI- implantar e manter o cadastro financeiro e funcional dos 
servidores, com o registro permanente de todas as ocorrências da vida 
profissional do mesmo; 
VII- promover medidas relativas ao processo seletivo e ao 
aperfeiçoamento de pessoal; 



VIII- estudar e promover aplicação dos princípios de 
administração de pessoal e, ainda, os referentes ao bem-estar social 
dos servidores; 
IX- autorizar exames médicos para fins indicados na 
legislação pessoal; 
X- organizar a escala de férias; 
XI- fornecer os elementos necessários à confecção de folha 
de pagamento dos servidores ativos e inativos; 
XII- executar outras tarefas afins. 
§ 2° Faz parte da Secretaria Municipal de Administração o 

Departamento de Compras e Patrimônio, com as seguintes 
Divisões: 
I – Divisão de Compras, a quem compete: 
a) executar ou fazer executar os serviços de administração de 
compras; 
b) estabelecer a nomenclatura e descrição do material e bens 
de consumo, a fim de possibilitar sua identificação; 
c) estudar e pesquisar tipos de materiais e maquinários, 
visando à elaboração de padrões de qualidade e desempenho; 
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d) realizar licitações em todas as suas modalidades e elaborar 
os editais correspondentes; 
e) organizar e manter atualizado o registro cadastral de 
fornecedores e prestadores de serviços, bem como cotar preços 
corrente no mercado; 
f) inventariar, com base no consumo médio mensal, a previsão 
anual de consumo; 
g) comunicar ao núcleo de patrimônio sobre as aquisições de 
material, que pela sua natureza, devam ser lançados no patrimônio 
municipal e efetuar outros serviços inerentes ao presente núcleo; 
h) executar outras tarefas afins. 
II - Divisão de Patrimônio, a quem compete: 
a) inventariar, tombar e manter controle de bens patrimoniais; 
b) relacionar e propor ao chefe do executivo a venda ou baixa 
de veículos, móveis e utensílios inservíveis ou obsoletos à 
administração; 
c) manter rígido controle sobre todo o patrimônio municipal; 
d) coordenar-se com o Núcleo da Contabilidade para efeito de 
registro dos bens patrimoniais; 
e) executar outras atividades afins. 
§ 3° Faz parte da Secretaria Municipal de Administração o 

Departamento de Protocolo e Serviços Administrativos, que se 
divide nas seguintes Divisões: 
I – Divisão de Protocolo, a quem compete: 
a) receber, registrar, protocolizar e expedir a correspondência 
oficial e os documentos relacionados com as atividades da 
administração; 
b) controlar a movimentação dos expedientes registrados, 
através de fichários apropriados; 
c) prestar informações ao público sobre os expedientes em 
tramitação na administração; 
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d) proceder ao arquivamento de processos e documentos 
oficiais, quando for o caso; 



e) preservar a documentação histórica do Município; 
f) realizar a autuação de processos quando solicitados; 
g) organizar os arquivos correntes; 
h) recolher os documentos dos arquivos correntes para o 
arquivo permanente; 
i) fornecer certidões relativas aos documentos arquivados; 
j) manter atualizado o arquivo da administração pública, 
zelando pela sua conservação; 
k) executar outras atividades afins. 
II - Divisão de Serviços Administrativos, a quem compete: 
a) manter organizado o sistema de fichas de referência e de 
índices necessários à pronta consulta de qualquer documento em 
tramitação pelos órgãos da administração; 
b) efetuar o controle da emissão e recepção de 
correspondências oficiais; 
c) prestar informações referentes a leis, decretos, 
regulamentos, portarias e outros atos oficiais da esfera municipal e das 
esferas estadual e federal, sempre que possível; 
d) receber e registrar os requerimentos, ofícios ou 
documentos dirigidos ao chefe do executivo e órgãos da 
administração; 
e) manter atualizado o arquivamento de documentos e papéis 
que lhe forem confiados pelos diversos órgãos da administração 
municipal; 
f) providenciar a limpeza e conservação das áreas internas e 
externas do paço da prefeitura municipal; 
g) executar outras tarefas afins 

 


