
 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

Gabinete do Prefeito 

DECRETO Nº. 016, de 11 DE JULHO DE 2018. 

 

ESTABELECE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
COMISSIONADOS EXISTENTES NA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, NOS 
TERMOS DO ART. 09 DA LEI 09/2017. 
 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, no 

uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei 

Municipal nº. 09/2017,  

 

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 09 da Lei nº. 00/2017, que esta-

belece a necessidade de disciplinar as atribuições e responsabilidades dos ocupantes de car-

gos comissionados e de confiança integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 

de Cacimba de Dentro; 

 

CONSIDERANDO que o regramento da Lei é muito mais amplo que a vontade pes-

soal do administrador, por possuir cunho de moralidade pública, direcionado a todos os ad-

ministradores da coisa pública, independentemente de sujeitarem-se ou não aos imperativos 

da Lei, obedecendo–se aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, pro-

porcionalidade, moralidade, segurança jurídica, interesse público, impessoalidade, publicida-

de e eficiência, “ex vi” do art. 37 da Lex Mater. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Nos termos do art. 09, da Lei nº. 09/2017, ficam estabelecidas as atribui-

ções dos cargos públicos comissionados existentes no quadro de pessoal da Prefeitura Muni-

cipal de Cacimba de Dentro, conforme disposto no Anexo I deste Decreto. 
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Cacimba de Dentro - PB, 11 de julho de 2018. 
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ANEXO I 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS POR SECRETARIA 

 

1 – GABINETE DO PREFEITO. 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

SECRETÁRIO-CHEFE DE GABINETE Examinar e preparar o expediente encaminhado ao Vice-

Prefeito Municipal; executar as atividades relacionadas às 

audiências e representações do Vice-Prefeito Municipal, 

bem como receber, controlar e preparar a correspondên-

cia a ele encaminhada; prestar apoio administrativo aos 

órgãos municipais que dirijam consulta ao Gabinete; pro-

duzir informações de sua área de competência que sirvam 

de base à tomada de decisões e ao controle de atividades; 

PROCURADOR GERAL Representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses 

do Município; chefiar a Procuradoria Geral do Município, 

superintender e coordenar suas atividades jurídicas e 

administrativas e orientar-lhe a atuação, inclusive no que 

concerne à elaboração de pareceres, minutas, anteprojetos 

de Leis, Decretos, Portarias, e outros atos administrativos; 

prestar consultoria jurídica ao Prefeito Municipal e aos 

órgãos da Administração Municipal; desistir, transigir, 

receber e dar quitação, firmar compromissos e reconhecer 

pedidos nas ações de interesse da Fazenda Municipal, 

podendo delegar essas atribuições; decidir sobre a propo-

situra de ação rescisória, bem como sobre a não interposi-

ção de recurso, ouvido o Prefeito; propor ao Prefeito Mu-

nicipal argüição de inconstitucionalidade de leis e decre-

tos, elaborando a competente representação; receber cita-

ções, intimações e notificações nas ações em que o Municí-

pio seja parte; acompanhar e orientar a elaboração da 

proposta orçamentária da Procuradoria Geral do Municí-

pio; firmar, como representante legal do Município, con-

tratos, convênios e outros ajustes de qualquer natureza; 
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firmar, conjuntamente com o Prefeito Municipal, os atos 

translativos de domínio de bens imóveis de propriedade 

do Município, ou daqueles que vierem a ser por este ad-

quirido; desempenhar outras atribuições expressamente 

repassadas pelo Prefeito Municipal. 

 

ASSESSOR JURÍDICO REGIONAL Representar o Procurador Geral do Município, prestando 

sua assessoria junto aos órgãos de segunda instância, nas 

esferas Estadual e Federal; outras atribuições delegadas. 

 

Assessor Jurídico Elaborar pareceres jurídicos fundamentados; sugerir ao 

Procurador Geral alterações na legislação pertinente aos 

servidores públicos municipais, de modo a ajustá-la ao 

interesse público do Município; opinar, previamente, so-

bre a legalidade e a forma dos editais e outros atos convo-

catórios de licitações, bem como dos contratos, consórcios 

e convênios; elaborar pareceres em processos administra-

tivos sobre servidores públicos que contenham indagação 

jurídica; opinar previamente às decisões do Prefeito nos 

processos que tratem de direitos, deveres, disciplina, van-

tagens e prerrogativas dos servidores públicos municipais; 

assistir o Município nas transações imobiliárias e em qual-

quer ato jurídico administrativo; elaborar, redigir, estudar 

e examinar anteprojetos de lei, decretos e regulamentos, 

assim como elaborar minutas de contratos, escrituras, 

convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; executar 

toda e qualquer delegação de atribuição recebida do Pro-

curador Geral, respeitadas as atribuições do cargo; execu-

tar as atividades de administração geral, controle de mate-

rial e patrimônio; elaborar, anualmente, relatório das ati-

vidades realizadas pela Procuradoria Geral, encaminhan-

do-o ao Procurador Geral; atender o público em geral; 

realizar outras tarefas afins.  

  

ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL Prestar orientações técnicas, bem como assessorar superi-

or imediato na área de sua atuação. Realizar pesquisas e 
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estudos para detecção de problemas da área de atuação a 

fim de propor soluções alternativas. Analisar proces-

sos/documentos e elaborar informações, pareceres, ofí-

cios, regulamentos, portarias e outros atos oficiais neces-

sários para decisão de autoridade competente. Manter-se 

atualizado quanto ao conhecimento das legislações da área 

de atuação. Planejar e desenvolver treinamentos, sistemas, 

palestras e outros eventos sobre sua especialização. 

SUPERVISOR GERAL  

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário em maté-

rias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesqui-

sas, planos, programas e projetos estratégicos de alta 

complexidade; coordenar as assessorias da Secretaria, 

prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, análise e 

disponibilização de dados e informações relativas às vari-

áveis que participam do processo decisório, relativo à 

matéria objeto de análise e decisão do Secretário Munici-

pal; instruir expedientes, que requeiram análise superior e 

parecer, submetidos ao seu exame, pelo Secretário; coor-

denar o assessoramento ao Secretário no acompanhamen-

to técnico da ação programática da Administração Munici-

pal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e 

informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a 

serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretá-

rio em repartições públicas, audiências, encontros, entre 

outros eventos para os quais for designado; prestar outras 

atividades típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, 

de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; 

elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; elaborar e 

redigir documentos; solicitar a compra de materiais e 

equipamentos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar outras 
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tarefas afins.  

Assistente de Gabinete I Auxiliar o Secretário da pasta no desenvolvimento de suas 

atribuições; coordenador as atividades no gabinete, com 

recepção de pessoal e distribuição de atividades; outras 

atividades afins e delegadas. 

 

Assistente de Gabinete II Auxiliar o Secretário da pasta no desenvolvimento de suas 

atribuições; realização de atividades externas em determi-

nação pelo Chefe imediato; outras atividades afins e dele-

gadas. 

 

2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

Preparação, publicação e expedição da correspondência e 

dos atos oficiais do Município; A elaboração de Projetos de 

Lei, Decretos, Ordens de Serviço, Portarias e Comunicações 

Internas de interesse geral e seus respectivos prazos le-

gais; Recebimento, distribuição, controle de andamento e 

arquivamento definitivo dos documentos da Prefeitura; 

Distribuição e guarda de todo o estoque de material utili-

zado nos serviços da Prefeitura; Conservação dos bens 

móveis e imóveis da Prefeitura; Conservação interna e 

externa do prédio administrativo, móveis e instalações; 

Executar políticas que favoreçam a eficiência e a moderni-

zação administrativa dos serviços de atendimento ao pú-

blico pela eficácia e precisão dos dados e elementos, opor-

tunizando aos visitantes, contribuintes e/ou usuários, o 

acesso imediato às informações solicitadas; Assistir ao 

Prefeito nas funções político-administrativas, na coorde-

nação da prefeitura com outros Municípios, entidades de 

classes, órgãos públicos externos e internos; Atender e 

fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes 

da Prefeitura para atendimento ou solução de consultas ou 

reivindicações; Trabalhar em programas e projetos de 

desenvolvimento científico, tecnológico e sustentável do 



 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

Gabinete do Prefeito 

Município; Acompanhar o Prefeito; elaborar planos, pro-

gramas e projetos, necessários à sua implantação pelos 

órgãos executores, bem como preparar as informações 

necessárias para controle de execução e resultados; Dirigir 

as atividades administrativas pertinentes ao controle e 

desenvolvimento de expedientes administrativos internos 

e externos no Município, processos legislativos, lavratura, 

registro e ordenamento de serviços e atos administrativos, 

arquivos e cadastros gerais; Gerenciamento dos recursos 

humanos, assentamento dos atos e fatos relacionados com 

a vida funcional dos servidores, seleção e treinamento de 

pessoal; desenvolver estudos e coordenar projetos de 

modernização administrativa; coordenar a aplicação da 

política de carreiras e remuneração dos servidores públi-

cos municipais planejar, implantar e controlar a instalação 

de serviços, procedimentos e recursos que forneçam o 

suporte para o funcionamento e organização racional dos 

órgãos municipais; acompanhar e analisar o funcionamen-

to das estruturas administrativas e técnicas da Prefeitura, 

propondo modificações nas normas e métodos de traba-

lho, na distribuição e organização das estruturas, dos car-

gos e das carreiras, na política de desenvolvimento de 

Recursos Humanos. Coordenar as relações entre a admi-

nistração e seus servidores, definindo política salarial; 

orientar, supervisionar e normatizar os trabalhos e fun-

ções da administração orçamentária, financeira e de con-

tabilidade;  Acompanhar o registro contábil, segundo o 

plano estabelecido pela administração superior;  Executar 

a programação orçamentária e financeira da Prefeitura 

Municipal de Cacimba de Dentro, conforme os compromis-

sos e recursos disponibilizados; Executar os pagamentos 

das folhas mensais dos servidores municipais; Analisar e 

consolidar as demonstrações contábeis;  Subsidiar a elabo-

ração da prestação de contas da Gestão Municipal; Zelar 

pela regularidade das contas; Manter atualizada a docu-

mentação para regularidade fiscal;  Coletar, supervisionar 
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e orientar as atividades relacionadas às informações esta-

tísticas oficiais da Instituição; Responsabilizar-se pela 

inserção de dados nos sistemas oficiais de coletas estatís-

ticas, dentre outras atribuições inerentes. 

Assistente de Gabinete I Auxiliar o Secretário da pasta no desenvolvimento de suas 

atribuições; coordenador as atividades no gabinete, com 

recepção de pessoal e distribuição de atividades; outras 

atividades afins e delegadas. 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Auxiliar o Secretário Municipal de Administração e Finan-

ças na preparação, publicação e expedição da correspon-

dência e dos atos oficiais do Município; A elaboração de 

Projetos de Lei, Decretos, Ordens de Serviço, Portarias e 

Comunicações Internas de interesse geral e seus respecti-

vos prazos legais; Recebimento, distribuição, controle de 

andamento e arquivamento definitivo dos documentos da 

Prefeitura; Distribuição e guarda de todo o estoque de 

material utilizado nos serviços da Prefeitura; Conservação 

dos bens móveis e imóveis da Prefeitura; Conservação 

interna e externa do prédio administrativo, móveis e insta-

lações; Executar políticas que favoreçam a eficiência e a 

modernização administrativa dos serviços de atendimento 

ao público pela eficácia e precisão dos dados e elementos, 

oportunizando aos visitantes, contribuintes e/ou usuários, 

o acesso imediato às informações solicitadas; Assistir ao 

Prefeito nas funções político-administrativas, na coorde-

nação da prefeitura com outros Municípios, entidades de 

classes, órgãos públicos externos e internos; Atender e 

fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes 

da Prefeitura para atendimento ou solução de consultas ou 

reivindicações; Trabalhar em programas e projetos de 

desenvolvimento científico, tecnológico e sustentável do 

Município; Acompanhar o Prefeito; elaborar planos, pro-

gramas e projetos, necessários à sua implantação pelos 

órgãos executores, bem como preparar as informações 

necessárias para controle de execução e resultados; Dirigir 
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as atividades administrativas pertinentes ao controle e 

desenvolvimento de expedientes administrativos internos 

e externos no Município, processos legislativos, lavratura, 

registro e ordenamento de serviços e atos administrativos, 

arquivos e cadastros gerais; Gerenciamento dos recursos 

humanos, assentamento dos atos e fatos relacionados com 

a vida funcional dos servidores, seleção e treinamento de 

pessoal; desenvolver estudos e coordenar projetos de 

modernização administrativa; coordenar a aplicação da 

política de carreiras e remuneração dos servidores públi-

cos municipais planejar, implantar e controlar a instalação 

de serviços, procedimentos e recursos que forneçam o 

suporte para o funcionamento e organização racional dos 

órgãos municipais; acompanhar e analisar o funcionamen-

to das estruturas administrativas e técnicas da Prefeitura, 

propondo modificações nas normas e métodos de traba-

lho, na distribuição e organização das estruturas, dos car-

gos e das carreiras, na política de desenvolvimento de 

Recursos Humanos. Coordenar as relações entre a admi-

nistração e seus servidores, definindo política salarial; 

outras atividades afins. 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário em maté-

rias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesqui-

sas, planos, programas e projetos estratégicos de alta 

complexidade; coordenar as assessorias da Secretaria, 

prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, análise e 

disponibilização de dados e informações relativas às vari-

áveis que participam do processo decisório, relativo à 

matéria objeto de análise e decisão do Secretário Munici-

pal; instruir expedientes, que requeiram análise superior e 

parecer, submetidos ao seu exame, pelo Secretário; coor-

denar o assessoramento ao Secretário no acompanhamen-

to técnico da ação programática da Administração Munici-

pal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e 
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informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a 

serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretá-

rio em repartições públicas, audiências, encontros, entre 

outros eventos para os quais for designado; prestar outras 

atividades típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de governo, 

notadamente em relação a diretrizes traçadas pelo execu-

tivo, cooperando com as Secretarias Municipais; assesso-

ramento ao Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas 

pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de 

atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, 

de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; 

elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; elaborar e 

redigir documentos; solicitar a compra de materiais e 

equipamentos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar outras 

tarefas afins.  

 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

FINANÇAS 

Auxiliar o Secretário Municipal de Administração e Finan-

ças na normatização os trabalhos e funções da administra-

ção orçamentária, financeira e de contabilidade;  Acompa-

nhar o registro contábil, segundo o plano estabelecido pela 

administração superior;  Executar a programação orça-

mentária e financeira da Prefeitura Municipal de Cacimba 

de Dentro, conforme os compromissos e recursos disponi-

bilizados; Executar os pagamentos das folhas mensais dos 

servidores municipais; Analisar e consolidar as demons-

trações contábeis;  Subsidiar a elaboração da prestação de 

contas da Gestão Municipal; Zelar pela regularidade das 

contas; Manter atualizada a documentação para regulari-
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dade fiscal;  Coletar, supervisionar e orientar as atividades 

relacionadas às informações estatísticas oficiais da Insti-

tuição; Responsabilizar-se pela inserção de dados nos 

sistemas oficiais de coletas estatísticas, dentre outras atri-

buições inerentes. 

 

TESOUREIRO Atuar com controle de tesouraria, efetuando o fechamento 

dos saldos bancários, através da conciliação bancária, exe-

cutando o fluxo de caixa previsto e realizado, em conjunto 

com contas a pagar e a receber, apontando a disponibili-

dade de caixa para o superior imediato para a tomada de 

decisões; elaborar o budget e acompanhar mensalmente 

os resultados; atuar com ações preventivas para o correto 

cumprimento do resultado e elaboração de relatórios ge-

renciais para a Secretaria; Agilizar a rotina da área finan-

ceira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emis-

são e acompanhamento de notas fiscais, tesouraria, con-

trole e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo e 

operações financeiras com bancos (aplicações e capta-

ções); atuar de forma estratégica, propondo e programan-

do melhorias nos processos, atuar com análise de contra-

tos bancários; administrar e controlar empréstimos e apli-

cações financeiras, e outras atividades. 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário em maté-

rias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesqui-

sas, planos, programas e projetos estratégicos de alta 

complexidade; coordenar as assessorias da Secretaria, 

prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, análise e 

disponibilização de dados e informações relativas às vari-

áveis que participam do processo decisório, relativo à 

matéria objeto de análise e decisão do Secretário Munici-

pal; instruir expedientes, que requeiram análise superior e 

parecer, submetidos ao seu exame, pelo Secretário; coor-

denar o assessoramento ao Secretário no acompanhamen-
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to técnico da ação programática da Administração Munici-

pal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e 

informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a 

serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretá-

rio em repartições públicas, audiências, encontros, entre 

outros eventos para os quais for designado; prestar outras 

atividades típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de governo, 

notadamente em relação a diretrizes traçadas pelo execu-

tivo, cooperando com as Secretarias Municipais; assesso-

ramento ao Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas 

pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de 

atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, 

de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; 

elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; elaborar e 

redigir documentos; solicitar a compra de materiais e 

equipamentos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar outras 

tarefas afins.  

 

CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE 

TRIBUTOS 

Propor e contribuir para o aprimoramento da política 

tributária e seus instrumentos legais; Processar o estudo, 

regulamentação, fiscalização e controle da aplicação da 

legislação tributária; Orientar os contribuintes para a cor-

reta observância da legislação tributária; Planejamento 

fiscal; Processar a arrecadação e fiscalização de tributos; 

Acompanhar o contencioso administrativo tributário; 

Coordenar e exercer a plena capacidade Tributária do 

Poder Executivo Municipal; Prestar consultoria e informa-

ções de Gestão de Administração Tributária ao Secretário 
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e ao Gestor; dentre outras atribuições. 

 

3 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E DESPORTO 

Elaborar políticas educacionais nas áreas do ensino básico; 

promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem 

aprimorar o sistema municipal de educação e adequar o 

ensino à realidade social; promover a instalação, manu-

tenção e a administração das unidades de ensino; promo-

ver o aperfeiçoamento, atualização e a seleção interna dos 

professores municipais; promover os serviços de supervi-

são e de orientação técnico-pedagógicos nos estabeleci-

mentos de ensino; executar convênios para prestação de 

ensino pré-escolar, básico e médio; desenvolver progra-

mas no campo do ensino supletivo em curso de alfabetiza-

ção e de treinamento profissional, adequado às necessida-

des locais de mão-de-obra; promover a localização de 

escolas municipais, através de adequado planejamento, 

evitando a dispersão de recursos; administrar os serviços 

de merenda escolar, no Município; promover, em articula-

ção com a Secretaria de Saúde, programas de assistência e 

de saúde escolar; promover a execução de atividades bi-

bliotecárias, apoio didático, distribuição de livros e cader-

nos escolares; elaborar programas visando à erradicação 

do analfabetismo; a elaboração e desenvolvimento de 

programas de educação física, desporto e sanitária, junto à 

clientela escolar e à comunidade; a celebração, a coorde-

nação e o monitoramento de convênios e parcerias com 

associações e entidades afins, públicas e privadas, para a 

implantação de programas e realização de atividades es-

portivas e de lazer; desenvolver programas educacionais 

orientados, no sentido de promover a identidade cultural; 

documentar as artes e artesanatos populares; promover o 

desenvolvimento cultural do Município, através do estimu-

lo ao cultivo da ciência, das artes e das letras; proteger o 
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patrimônio cultural, artístico e histórico do Município; 

administrar os bens culturais do Município; executar con-

vênios celebrados entre a Prefeitura e outras entidades, 

visando ao fomento das atividades culturais; organizar e 

manter cadastro relativo aos estabelecimentos culturais e 

artísticos do Município; a instalação e administração de 

estabelecimentos municipais de natureza artística e pro-

fissional; bem como outras atividades afins. 

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO 

Auxiliar na elaboração de políticas educacionais nas áreas 

do ensino básico; promover estudos, pesquisas e outros 

trabalhos que visem aprimorar o sistema municipal de 

educação e adequar o ensino à realidade social; promover 

a instalação, manutenção e a administração das unidades 

de ensino; promover o aperfeiçoamento, atualização e a 

seleção interna dos professores municipais; promover os 

serviços de supervisão e de orientação técnico - pedagógi-

cos nos estabelecimentos de ensino; executar convênios 

para prestação de ensino pré-escolar, básico e médio; de-

senvolver programas no campo do ensino supletivo em 

curso de alfabetização e de treinamento profissional, ade-

quado às necessidades locais de mão-de-obra; promover a 

localização de escolas municipais, através de adequado 

planejamento, evitando a dispersão de recursos; adminis-

trar os serviços de merenda escolar, no Município; promo-

ver, em articulação com a Secretaria de Saúde, programas 

de assistência e de saúde escolar; promover a execução de 

atividades bibliotecárias, apoio didático, distribuição de 

livros e cadernos escolares; elaborar programas visando à 

erradicação do analfabetismo; 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário em maté-

rias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesqui-

sas, planos, programas e projetos estratégicos de alta 

complexidade; coordenar as assessorias da Secretaria, 

prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases 
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do processo decisório; coordenar a compilação, análise e 

disponibilização de dados e informações relativas às vari-

áveis que participam do processo decisório, relativo à 

matéria objeto de análise e decisão do Secretário Munici-

pal; instruir expedientes, que requeiram análise superior e 

parecer, submetidos ao seu exame, pelo Secretário; coor-

denar o assessoramento ao Secretário no acompanhamen-

to técnico da ação programática da Administração Munici-

pal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e 

informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a 

serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretá-

rio em repartições públicas, audiências, encontros, entre 

outros eventos para os quais for designado; prestar outras 

atividades típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de governo, 

notadamente em relação a diretrizes traçadas pelo execu-

tivo, cooperando com as Secretarias Municipais; assesso-

ramento ao Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas 

pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de 

atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, 

de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; 

elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; elaborar e 

redigir documentos; solicitar a compra de materiais e 

equipamentos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar outras 

tarefas afins.  

 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

CULTURA E DESPORTO 

Auxiliar no desenvolvimento programas educacionais 

orientados, no sentido de promover a identidade cultural; 

documentar as artes e artesanatos populares; promover o 
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desenvolvimento cultural do Município, através do estimu-

lo ao cultivo da ciência, das artes e das letras; proteger o 

patrimônio cultural, artístico e histórico do Município; 

administrar os bens culturais do Município; executar con-

vênios celebrados entre a Prefeitura e outras entidades, 

visando ao fomento das atividades culturais; organizar e 

manter cadastro relativo aos estabelecimentos culturais e 

artísticos do Município; a instalação e administração de 

estabelecimentos municipais de natureza artística e pro-

fissional; elaborar e propor as políticas municipais de es-

porte e lazer, de promoção do protagonismo juvenil e as 

políticas antidrogas, bem como as ações necessárias à sua 

implantação; a organização e divulgação do calendário de 

eventos esportivos e de recreação do Município, promo-

vendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização; a 

execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados 

para o desenvolvimento das práticas esportivas e o entre-

tenimento; a promoção e realização de ações educativas e 

campanhas de esclarecimento visando à conscientização 

da população para a importância e os benefícios da prática 

de esporte e das atividades de lazer; a administração de 

estádios e centros esportivos municipais e do uso de pra-

ças e demais espaços públicos para a prática do esporte e 

recreação; o incentivo e apoio à organização e desenvol-

vimento no Município de associações e grupos com finali-

dades desportivas e recreativas; a formulação de políticas, 

planos e programas de esportes e recreação, em articula-

ção com os demais órgãos municipais competentes e em 

consonância com os princípios de integração social e pro-

moção da cidadania; a promoção e coordenação de estu-

dos e análises visando à atração de investimentos e a di-

namização de atividades esportivas e recreativas no Muni-

cípio; O desempenho de outras atividades afins. 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário em maté-

rias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesqui-
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sas, planos, programas e projetos estratégicos de alta 

complexidade; coordenar as assessorias da Secretaria, 

prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, análise e 

disponibilização de dados e informações relativas às vari-

áveis que participam do processo decisório, relativo à 

matéria objeto de análise e decisão do Secretário Munici-

pal; instruir expedientes, que requeiram análise superior e 

parecer, submetidos ao seu exame, pelo Secretário; coor-

denar o assessoramento ao Secretário no acompanhamen-

to técnico da ação programática da Administração Munici-

pal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e 

informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a 

serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretá-

rio em repartições públicas, audiências, encontros, entre 

outros eventos para os quais for designado; prestar outras 

atividades típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de governo, 

notadamente em relação a diretrizes traçadas pelo execu-

tivo, cooperando com as Secretarias Municipais; assesso-

ramento ao Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas 

pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de 

atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, 

de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; 

elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; elaborar e 

redigir documentos; solicitar a compra de materiais e 

equipamentos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar outras 

tarefas afins.  
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CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE 

TRIBUTOS 

Propor e contribuir para o aprimoramento da política 

tributária e seus instrumentos legais; Processar o estudo, 

regulamentação, fiscalização e controle da aplicação da 

legislação tributária; Orientar os contribuintes para a cor-

reta observância da legislação tributária; Planejamento 

fiscal; Processar a arrecadação e fiscalização de tributos; 

Acompanhar o contencioso administrativo tributário; 

Coordenar e exercer a plena capacidade Tributária do 

Poder Executivo Municipal; Prestar consultoria e informa-

ções de Gestão de Administração Tributária ao Secretário 

e ao Gestor; dentre outras atribuições. 

 

4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

SECRETÁRIO DE SAÚDE Promover o levantamento dos problemas de saúde da 

população, a fim de identificar causas das doenças e estra-

tégias de combate; propor políticas e programas de saúde 

dirigidas à comunidade do Município; executar as funções 

normativas e de controle de atuação do Município na área 

de saúde; desenvolver programas de saúde; desenvolver 

os serviços de assistência médica, no âmbito municipal; 

propor a execução de contratos e convênios com o Estado 

e a União para o desenvolvimento de campanhas e pro-

gramas de saúde; organizar e administrar as unidades de 

saúde, promovendo atendimento às pessoas doentes e às 

que necessitam do socorro imediato; promover os serviços 

de assistência médica e odontológica a pessoas de baixa 

renda do Município; executar programas de assistência 

médica-odontológica aos alunos da rede municipal de 

ensino; providenciar o encaminhamento de pessoas doen-

tes a outros centros de saúde, quando os serviços públicos 

de saúde local forem insuficientes; promover e desenvol-

ver, no âmbito municipal, programas de higiene, vigilância 

sanitária e fiscalização sanitária; promover, junto à popu-

lação local, campanhas preventivas de educação sanitária; 
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promover vacinação, em massa da população especialmen-

te em campanhas específicas ou em casos de surtos epi-

dêmicos; apoio ao programa de saúde da mulher, crianças 

e idosos, bem assim, ao planejamento familiar; despender 

total apoio e recursos necessários ao fiel desempenho das 

atividades executadas pelos agentes comunitários de saú-

de, no Município; em articulação com órgãos competentes, 

disciplinar as condições de funcionamento e fiscalizar as 

atividades de abastecimento, comercialização e higiene 

nas feiras livres, matadouros, restaurantes e todos os es-

tabelecimentos fornecedores de serviços de alimentação 

ao público; outras atividades afins. 

 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

SAÚDE 

Auxiliar o Secretário Municipal de Saúde na promoção das 

atividades normativas e de controle de atuação do Municí-

pio na área de saúde; desenvolver programas de saúde; 

desenvolver os serviços de assistência médica, no âmbito 

municipal; propor a execução de contratos e convênios 

com o Estado e a União para o desenvolvimento de cam-

panhas e programas de saúde; organizar e administrar as 

unidades de saúde, promovendo atendimento às pessoas 

doentes e às que necessitam do socorro imediato; promo-

ver os serviços de assistência médica e odontológica a 

pessoas de baixa renda do Município; executar programas 

de assistência médica-odontológica aos alunos da rede 

municipal de ensino; providenciar o encaminhamento de 

pessoas doentes a outros centros de saúde, quando os 

serviços públicos de saúde local forem insuficientes; pro-

mover e desenvolver, no âmbito municipal, programas de 

higiene, vigilância sanitária e fiscalização sanitária; pro-

mover, junto à população local, campanhas preventivas de 

educação sanitária; promover vacinação, em massa da 

população especialmente em campanhas específicas ou em 

casos de surtos epidêmicos; apoio ao programa de saúde 

da mulher, crianças e idosos, bem assim, ao planejamento 

familiar; despender total apoio e recursos necessários ao 
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fiel desempenho das atividades executadas pelos agentes 

comunitários de saúde, no Município; em articulação com 

órgãos competentes, disciplinar as condições de funcio-

namento e fiscalizar as atividades de abastecimento, co-

mercialização e higiene nas feiras livres, matadouros, res-

taurantes e todos os estabelecimentos fornecedores de 

serviços de alimentação ao público; outras atividades 

afins. 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário em maté-

rias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesqui-

sas, planos, programas e projetos estratégicos de alta 

complexidade; coordenar as assessorias da Secretaria, 

prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, análise e 

disponibilização de dados e informações relativas às vari-

áveis que participam do processo decisório, relativo à 

matéria objeto de análise e decisão do Secretário Munici-

pal; instruir expedientes, que requeiram análise superior e 

parecer, submetidos ao seu exame, pelo Secretário; coor-

denar o assessoramento ao Secretário no acompanhamen-

to técnico da ação programática da Administração Munici-

pal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e 

informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a 

serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretá-

rio em repartições públicas, audiências, encontros, entre 

outros eventos para os quais for designado; prestar outras 

atividades típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de governo, 

notadamente em relação a diretrizes traçadas pelo execu-

tivo, cooperando com as Secretarias Municipais; assesso-

ramento ao Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas 
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pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de 

atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, 

de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; 

elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; elaborar e 

redigir documentos; solicitar a compra de materiais e 

equipamentos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar outras 

tarefas afins.  

 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO 

HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL 

Planeja, organiza, controla e assessora o hospital nas áreas 

de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, 

financeira, tecnológica, entre outras; implementa progra-

ma e projetos definidos pelo hospital; elabora planejamen-

to organizacional;  guarda sigilo das atividades inerentes 

as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do supe-

rior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviço público ou particular que possa interferir no regu-

lar andamento do serviço público; apresentação de relató-

rios semestrais das atividades para análise; outras funções 

afins e correlatas ao exercício das atribuições do cargo que 

lhes forem solicitadas. 

 

ENFERMEIRA CHEFE DO 

MUNICÍPIO 

organizar e adequar a Assistência de Enfermagem nas 

Unidades Municipais; coordenar o serviço de enfermagem, 

levando em consideração as necessidades prioritárias de 

atendimento aos pacientes, a fim de garantir padrão sis-

tematizado de assistência; elaborar, discutir e avaliar jun-

tamente com os enfermeiros as escalas mensais de forma 

que os plantões tenham número adequado de profissio-

nais, levando em consideração situações previstas (licença 

prêmio, licença maternidade e férias) e assegurando o dia 

de descanso do profissional; elaborar, discutir e avaliar 

juntamente com os enfermeiros a escala anual de Férias e 

Licença Prêmio, levando em consideração as necessidades 
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do serviço; elaborar, executar e/ou participar juntamente 

com os enfermeiros, de treinamentos em serviço para os 

profissionais de enfermagem do Município segundo as 

necessidades levantadas e pautadas nos protocolos das 

SMS para sistematizar e melhorar o desempenho das 

equipes de enfermagem; realizar reuniões periódicas com 

as equipes com a finalidade de ouvir sugestões e críticas; 

supervisionar e Avaliar a Assistência de Enfermagem pres-

tada nas Unidades; fazer a previsão de materi-

ais/suprimentos de enfermagem a serem utilizados nos 

plantões a fim de garantir a assistência sem interrupções; 

providenciar reparação ou substituição de equipamentos; 

incentivar o trabalho em equipe multidisciplinar; registrar 

junto com o Enfermeiro ocorrências que envolvam os pro-

fissionais de enfermagem, bem como as recomendações e 

orientações dadas; outras atribuições inerentes. 

 

5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Planejar, controlar, avaliar e divulgar as ações sociais e 

articulação com a rede de atendimento do Município; ela-

borar o Plano Municipal de Assistência Social; a gerência 

da Política Municipal de Assistência Social, em consonân-

cia com o que preconiza a Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, além do 

desenvolvimento de serviços, programas e projetos de 

acolhimento, convivência e socialização das famílias e dos 

indivíduos, conforme identificação da situação de vulnera-

bilidade social apresentada; elaborar a peça orçamentária 

da Política Municipal de Assistência social; organizar e 

gerir a rede municipal de inclusão e proteção social, com-

posta de serviços de cunho governamental e não gover-

namental; organizar os serviços de Assistência Social com 

base na tipificação nacional dos serviços no tipo da prote-
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ção básica e especial, referente a natureza e níveis de 

complexidade de atendimento; planejar, gerenciar e exe-

cutar programas, projetos e serviços de proteção social 

básica, que tem como objetivos prevenir situações de ris-

co, por meio de desenvolvimento de potencialidades e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; pla-

nejar, gerenciar e executar as ações de proteção social 

especial abrangendo os serviços de pequena e média com-

plexidade; Desenvolver programas especializados voltados 

à proteção de famílias e indivíduos em situação efetiva de 

risco pessoal e social, bem como as medidas sócio-

educativas voltadas a adolescentes e adultos; cadastrar, 

assessorar e monitorar as ações de rede privada da assis-

tência social de beneficência; criar programas a projetos 

direcionados a geração de trabalho, emprego e renda; 

articular com as demais secretaria e órgãos municipais, 

ações articuladas com o objetivo de integração da interse-

torialidade com vistas na inclusão dos destinatários da 

política de assistência social; executar outras atividades 

afins. 

 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Auxiliar a Secretaria Municipal de Assistência Social no 

planejamento, controle, avaliação e divulgação das ações 

sociais e articulação com a rede de atendimento do Muni-

cípio; elaborar o Plano Municipal de Assistência Social; a 

gerência da Política Municipal de Assistência Social, em 

consonância com o que preconiza a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS, a Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, além do desenvolvimento de serviços, programas e 

projetos de acolhimento, convivência e socialização das 

famílias e dos indivíduos, conforme identificação da situa-

ção de vulnerabilidade social apresentada; elaborar 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 
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não governamental; organizar os serviços de Assistência 

Social com base na tipificação nacional dos serviços no 

tipo da proteção básica e especial, referente a natureza e 

níveis de complexidade de atendimento; planejar, gerenci-

ar e executar programas, projetos e serviços de proteção 

social básica, que tem como objetivos prevenir situações 

de risco, por meio de desenvolvimento de potencialidades 

e p fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

planejar, gerenciar e executar as ações de proteção social 

especial abrangendo os serviços de pequena e média com-

plexidade; Desenvolver programas especializados voltados 

à proteção de famílias e indivíduos em situação efetiva de 

risco pessoal e social, bem como as medidas sócio-

educativas voltadas a adolescentes e adultos; cadastrar, 

assessorar e monitorar as ações de rede privada da assis-

tência social de beneficência; criar programas a projetos 

direcionados a geração de trabalho, emprego e renda; 

articular com as demais secretaria e órgãos municipais, 

ações articuladas com o objetivo de integração da interse-

torialidade com vistas na inclusão dos destinatários da 

política de assistência social; executar outras atividades. 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário em maté-

rias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesqui-

sas, planos, programas e projetos estratégicos de alta 

complexidade; coordenar as assessorias da Secretaria, 

prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, análise e 

disponibilização de dados e informações relativas às vari-

áveis que participam do processo decisório, relativo à 

matéria objeto de análise e decisão do Secretário Munici-

pal; instruir expedientes, que requeiram análise superior e 

parecer, submetidos ao seu exame, pelo Secretário; coor-

denar o assessoramento ao Secretário no acompanhamen-

to técnico da ação programática da Administração Munici-

pal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e 
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informações técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e objetivos a 

serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretá-

rio em repartições públicas, audiências, encontros, entre 

outros eventos para os quais for designado; prestar outras 

atividades típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de governo, 

notadamente em relação a diretrizes traçadas pelo execu-

tivo, cooperando com as Secretarias Municipais; assesso-

ramento ao Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas 

pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de 

atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, 

de modo a ajustá-la ao interesse público do Município; 

elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; elaborar e 

redigir documentos; solicitar a compra de materiais e 

equipamentos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar outras 

tarefas afins.  

 

6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, MEIO 

AMBIENTE E AGRICULTURA 

Elaborar, atualizar e promover a execução de 

planos municipais de desenvolvimento, bem 

como elaborar projetos, estudos e pesquisas 

necessárias ao desenvolvimento das políticas 

estabelecidas pela Administração Municipal; 

elaborar e planejar os programas de obras 

públicas da Administração Municipal e coordenar 

sua execução; propor diretrizes gerais, normas e 

projetos referentes à estrutura viária do Municí-

pio; estudar e elaborar projetos de obras públicas 

municipais e os respectivos orçamentos; apro-

priar e controlar os custos das obras públicas; 

executar as atividades relacionadas à construção 

de obras públicas e instalações para prestação de 



 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

Gabinete do Prefeito 
serviços à comunidade; executar as atividades de 

construção e manutenção do sistema viário do 

Município; executar as atividades relacionadas 

com construção de praças, parques e jardins; 

acompanhar e fiscalizar as obras públicas contra-

tadas com terceiros no âmbito de sua competên-

cia; elaborar projetos e promover a construção, 

pavimentação e conservação de estradas e 

caminhos municipais e vias públicas; conservar, 

manter e administrar a frota de veículos e má-

quinas da Prefeitura; fiscalizar o cumprimento 

das normas referentes a posturas municipais; 

executar os serviços de guarda dos prédios e 

edificações mantidas pelo Município; executar os 

serviços de limpeza urbana, coleta de lixo e 

conservação das vias públicas; a construção e 

conservação de vias urbanas, galerias, meios-fios, 

e pavimentação urbana;- a fiscalização das obras 

públicas contratadas; executar a política de 

construção de pequenos e médios açudes e 

poços; mobilizar o órgão competente municipal 

no sentido de incentivar a coleta de lixo e limpeza 

das artérias, antes e após a realização de festas e 

eventos; Fomentar o desenvolvimento e a ativi-

dade agrícola do Município; assistir os pequenos 

e médios produtores com a distribuição de 

sementes selecionadas, bem como a assistência 

técnica necessária; elaborar planos e programas 

que contribuam para o desenvolvimento da 

agricultura no Município; executar a política de 

combate às pragas; orientar e executar a política 

de armazenamento da produção no Município; 

orientar e executar a política cooperativista e o 

incentivo ao associativismo no Município; a 

atuação de forma integrada com órgãos locais e 

regionais visando a implementar projetos que 

estimulem as atividades de produção vegetal, 

produção animal, abastecimento comunitário, 

indústria rural caseira, irrigação e defesa do meio 

rural; a orientação técnica ao produtor rural, 

dando preferência a empresa familiar, visando o 

aumento da produção da produtividade do 

trabalho; o estímulo à mecanização agrícola, da 

ampliação dos recursos hídricos e a preservação 

da qualidade da vida da população rural; promo-

ver ações, visando a proteger espaços territoriais, 

a fauna e a flora; promover ações, visando a 

impedir as práticas que coloquem em risco, a 

função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade; 

preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e prever o manejo ecológico das 
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espécies e ecossistemas de Juazeirinho; exigir, na 

forma da lei, o estudo prático de impacto ambien-

tal, a que se dará publicidade, para, somente 

depois, permitir a instalação de obras, atividades 

ou parcelamento do solo, protegendo-se de 

elementos causadores de significativa degrada-

ção do meio ambiente; controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas e 

substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente; estimular e 

promover o reflorestamento ecológico em áreas 

degredadas; a  definição  e  execução  das  políti-

cas  agrícolas  e  de  abastecimento  para  o  

Município,  visando  à organização da cadeia 

produtiva e sua sustentabilidade econômica e 

ambiental; o  estabelecimento  e  desenvolvimen-

to  de  projetos  e  programas  para  a  valoriza-

ção  das  atividades agropecuárias no Município, 

buscando o desenvolvimento e capacitação 

tecnológica; outras atividades afins. 

 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 

E OBRAS 

Gestão, execução e Coordenação de equipes, de 

projetos obras civis, de infraestrutura urbana, 

tais como: (água, esgoto, drenagem e resíduos) e 

instalações elétricas, realizar o levantamento dos 

recursos necessários e outros requisitos, possibi-

litando o desenvolvimento dos trabalhos de 

acordo com a legislação.  Realizar visitas em 

campo para diagnóstico e acompanhamento de 

projetos, bem como a verificação das necessida-

des, para a execução do projeto; participar de 

reuniões para discussões técnicas e avaliação do 

andamento do projeto e acompanhar as equipes 

terceirizadas, prestadores de serviços, consulto-

ria, e projetistas; coordenar, fiscalizar e operaci-

onalizar os meios de transporte; planejar, contro-

lar e acompanhar a manutenção preventiva e 

recuperativa da frota, determinando orientações 

sobre o serviço de manutenção de primeiro e 

segundo escalões; manter atualizado o cadastro 

de veículos da frota e de veículos locados, ado-

tando medidas para o cumprimento das normas 

legais estabelecidas com relação a veículos  e 

motoristas;  estabelecer critérios técnicos para o 

treinamento de motoristas de veículos oficiais; 

identificar os motoristas responsáveis pelo 

cometimento de infrações de trânsito para 

adoção de medidas administrativas cabíveis; 

apurar a responsabilidade dos danos causados a 

veículos da frota sob sua responsabilidade e 

controle; planejar e controlar o consumo de 

combustíveis e lubrificantes, bem como as 
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despesas com locações de veículos; proceder ao 

emplacamento e ao licenciamento dos veículos 

da frota sob sua responsabilidade. 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário 

em matérias que requeiram o desenvolvimento 

de estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos estratégicos de alta complexidade; 

coordenar as assessorias da Secretaria, prestar e 

coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, 

análise e disponibilização de dados e informações 

relativas às variáveis que participam do processo 

decisório, relativo à matéria objeto de análise e 

decisão do Secretário Municipal; instruir expedi-

entes, que requeiram análise superior e parecer, 

submetidos ao seu exame, pelo Secretário; 

coordenar o assessoramento ao Secretário no 

acompanhamento técnico da ação programática 

da Administração Municipal; assessorar o Secre-

tário no gerenciamento de dados e informações 

técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e 

objetivos a serem alcançados; acompanhar ou 

representar o Secretário em repartições públicas, 

audiências, encontros, entre outros eventos para 

os quais for designado; prestar outras atividades 

típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de 

governo, notadamente em relação a diretrizes 

traçadas pelo executivo, cooperando com as 

Secretarias Municipais; assessoramento ao 

Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam 

atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, no 

âmbito de sua área de atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação 

pertinente, de modo a ajustá-la ao interesse 

público do Município; elaborar, redigir, estudar e 

examinar projetos; elaborar e redigir documen-

tos; solicitar a compra de materiais e equipamen-

tos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar 

outras tarefas afins.  

 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E 

MEIO AMBIENTE 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 

PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 

Executar os serviços de limpeza pública de 

acordo com o planejamento com base nas neces-

sidades das diversas áreas da sede e do Distrito; 
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Realizar varrição, capina, roçagem, rastelagem 

pintura de meio fio, retirada de terra, patrola-

mento de áreas públicas e retirada de entulhos 

de terrenos baldios. Fiscalizar empresa de coleta 

de resíduos sólidos e manutenção dos pontos de 

entulhos; Coordenar equipe de limpeza pública, 

supervisionando atividades bem como corrigindo 

anormalidades; articular e promover ações 

ambientais entre as diversas secretarias munici-

pais, bem como campanhas, projetos, formação, e 

mobilização em parceria com entidades públicas 

e privadas de pesquisa e de atuação na proteção 

do Meio Ambiente; elaborar projetos, propor 

acordos e convênios visando captação de recur-

sos externos para ações ambientais no Município; 

assessorar na formulação da Política Municipal 

de Saneamento Básico em todas as suas etapas; 

divulgar e tornar acessíveis à população, infor-

mações sobre normas, restrições, áreas de 

proteção, planos e programas ambientais; asses-

sorar a Administração Pública na elaboração e 

revisão de planejamento local, quanto a aspectos 

ambientais, controle da poluição, expansão 

urbana e propostas para a criação de novas 

unidades de conservação e de outras áreas 

protegidas; participar do zoneamento, elabora-

ção do plano diretor e de outras atividades de 

uso e ocupação do solo; promover a identificação 

e o mapeamento das áreas críticas de poluição e 

as ambientalmente frágeis, visando o correto 

manejo das mesmas; exigir Estudo de Impacto 

Ambiental com respectivo relatório (ElA/RIMA) 

para implantação de atividades socioeconômicas 

no município, de acordo com a legislação vigente; 

planejar, coordenar e controlar as atividades de 

Educação Ambiental; promover a participação do 

Município nos diversos programas nacionais e 

internacionais de educação ambiental; incentivar 

a integração de jovens na participação de proje-

tos, bem como na permanente defesa do meio 

ambiente, despertando a consciência ecológica; 

promover encontros, seminários, fórum de 

discussão que envolvam o tema meio ambiente, 

bem como, confeccionar  material educativo e 

informativo; desenvolver campanhas de educa-

ção sobre arborização e conservação do patrimô-

nio, paisagístico, histórico, cultural, arqueológico 

entre outros; propor diretrizes para o ordena-

mento territorial, além de desenvolver ferramen-

tas e instrumentos para o planejamento ambien-

tal do Município de, de forma a contribuir para a 

integração entre desenvolvimento socioeconômi-
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co e proteção ambiental; promover ações para a 

compatibilização entre o planejamento ambiental 

e o planejamento dos demais setores públicos, 

visando o desenvolvimento sustentável; elaborar 

o planejamento ambiental estratégico do uso de 

recursos ambientais, de modo a promover a 

integração do desenvolvimento econômico e 

social com a proteção ambiental, garantida a 

participação da sociedade; desenvolver plano de 

arborização urbana e conservação de praças e 

áreas verdes na cidade e nos Distritos, minimi-

zando os conflitos que ocorram entre a arboriza-

ção urbana e os instrumentos de urbanização; 

conhecer e identificar o patrimônio  genético  da 

flora e fauna do Município, em especial  os que 

estão  vulneráveis e com risco de extinção; 

qualificar os funcionários do setor em procedi-

mento de atendimento do público agilizando 

requerimento e solicitações; consolidar e dispo-

nibilizar de forma descentralizada e integrada, 

informações locais sobre o meio ambiente, 

através do Sistema Nacional de Informações do 

Meio Ambiente – SINIMA; atualizar-se permanen-

temente quanto aos novos procedimentos e 

editos legislativos relacionados à proteção 

ambiental; outras atribuições de alçada da 

Diretoria. 

 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário 

em matérias que requeiram o desenvolvimento 

de estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos estratégicos de alta complexidade; 

coordenar as assessorias da Secretaria, prestar e 

coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, 

análise e disponibilização de dados e informações 

relativas às variáveis que participam do processo 

decisório, relativo à matéria objeto de análise e 

decisão do Secretário Municipal; instruir expedi-

entes, que requeiram análise superior e parecer, 

submetidos ao seu exame, pelo Secretário; 

coordenar o assessoramento ao Secretário no 

acompanhamento técnico da ação programática 

da Administração Municipal; assessorar o Secre-

tário no gerenciamento de dados e informações 

técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e 

objetivos a serem alcançados; acompanhar ou 

representar o Secretário em repartições públicas, 

audiências, encontros, entre outros eventos para 

os quais for designado; prestar outras atividades 

típicas de assessoramento superior; outras 
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atividade afins; 

 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de 

governo, notadamente em relação a diretrizes 

traçadas pelo executivo, cooperando com as 

Secretarias Municipais; assessoramento ao 

Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam 

atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, no 

âmbito de sua área de atuação. 

 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação 

pertinente, de modo a ajustá-la ao interesse 

público do Município; elaborar, redigir, estudar e 

examinar projetos; elaborar e redigir documen-

tos; solicitar a compra de materiais e equipamen-

tos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; outras 

tarefas.  

 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Promover a assessoria técnica, social e adminis-

trativa ao produtor rural dando apoio a produ-

ção, manejo e comercialização da agricultura 

familiar priorizando o comércio local, os progra-

mas e políticas institucionais; estimular campa-

nhas de produção de alimentação animal: forra-

gem, fenação e farelos; executar ações voltadas a 

sanidade animal e vegetal, implantando estraté-

gia de manejo e controle preventivo de pragas e 

doenças; fomentar a criação  casas de sementes 

crioulas do município; promover as atividades 

inerentes ao Garantia SAFRA em parceria com as 

instituições afins; garantir o Serviço de Inspeção 

Municipal e acompanhar as etapas de industriali-

zação  dos produtos de origem animal e vegetal; 

executar ações que garanta as atividades conve-

niadas com parceiros, no que diz respeito aos 

serviços administrativas voltadas ao produtor 

rural; Executar as políticas de desenvolvimento 

da pesca e aqüicultura e comercialização de seus 

produtos; coordenar os serviços de distribuição 

de água por soluções alternativas no Município 

de Cacimba de Dentro; mapear e cadastrar todos 

os corpos e cursos hídricos do município e 

mantê-los atualizados; outras atribuições afins. 

Assessor Especial I Prestar assessoramento superior ao Secretário 

em matérias que requeiram o desenvolvimento 

de estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos estratégicos de alta complexidade; 

coordenar as assessorias da Secretaria, prestar e 

coordenar o assessoramento nas diversas fases 

do processo decisório; coordenar a compilação, 



 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

Gabinete do Prefeito 
análise e disponibilização de dados e informações 

relativas às variáveis que participam do processo 

decisório, relativo à matéria objeto de análise e 

decisão do Secretário Municipal; instruir expedi-

entes, que requeiram análise superior e parecer, 

submetidos ao seu exame, pelo Secretário; 

coordenar o assessoramento ao Secretário no 

acompanhamento técnico da ação programática 

da Administração Municipal; assessorar o Secre-

tário no gerenciamento de dados e informações 

técnicas relativas ao controle da execução das 

políticas públicas municipais e das metas e 

objetivos a serem alcançados; acompanhar ou 

representar o Secretário em repartições públicas, 

audiências, encontros, entre outros eventos para 

os quais for designado; prestar outras atividades 

típicas de assessoramento superior; outras 

atividade afins; 

Assessor Especial II Promover o planejamento dos programas de 

governo, notadamente em relação a diretrizes 

traçadas pelo executivo, cooperando com as 

Secretarias Municipais; assessoramento ao 

Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 

desempenhar outras atividades que lhe sejam 

atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, no 

âmbito de sua área de atuação. 

Assessor Especial III Sugerir ao Secretário alterações na legislação 

pertinente, de modo a ajustá-la ao interesse 

público do Município; elaborar, redigir, estudar e 

examinar projetos; elaborar e redigir documen-

tos; solicitar a compra de materiais e equipamen-

tos; executar as atividades de administração 

geral, controle de material e patrimônio; realizar 

outras tarefas afins.  

 


