
REGISTRO DAS COMPETENCIAS  

 

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

GABINETE DO PREFEITO 

ATRIBUIÇÕES: 

  

O Gabinete do Prefeito, tem por competência prestar apoio e assistência ao Prefeito 
Municipal, no desenvolvimento de suas atividades administrativas, políticas e de 
representação social; organizar o seu expediente e controlar a pauta e a realização de suas 
audiências; promover a recepção, estudo, triagem e encaminhamento do expediente enviado 
ao Prefeito Municipal, e a transmissão e controle da execução das ordens e determinações 
dele emanadas; executar serviços de cerimonial público; bem como desempenhar atividades 
de comunicação social da Prefeitura Municipal; encarregar-se de serviços de segurança 
pessoal do Prefeito Municipal; promover a articulação institucional com órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, e com outras instituições, no 
interesse do Município; executar atividades e serviços de articulação política com o Poder 
legislativo, acompanhando a tramitação de proposições do Poder Executivo na Câmara 
Municipal; supervisionar a elaboração, redação e recomposição de proposições legislativas de 
interesse do Poder Executivo, bem como de decretos e outros atos normativos do Prefeito 
Municipal; efetuar o controle e o registro dos atos oficiais do Prefeito Municipal e da legislação; 
e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou determinadas. 

  

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

  

ATRIBUIÇÕES: 

  

A Controladoria-Geral do Município - CGM, tem por competência desempenhar o controle 
interno a Administração Pública Municipal do Poder Executivo, exercendo a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, visando a salvaguarda dos 
bens; verificar a exatidão e regularidade das contas e a boa execução do orçamento; realizar o 
controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 
Município; apoiar o órgão de controle externo no desempenho de sua missão institucional; 
consolidar os planos de trabalho para a realização de auditorias internas; verificar a 
consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme previsão da Lei 
Complementar (Federal) n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem 
como zelar pelo seu cumprimento no âmbito da Administração Pública Municipal; e executar 
outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou determinadas. 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

ATRIBUIÇÕES: 

  

A Procuradoria-Geral do Município - PGM, tem por competência prestar assistência imediata 
e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo, notadamente na área jurídica e quanto 
ao trato de questões, providências e iniciativas pertinentes ao desempenho de suas 
atribuições e prerrogativas; exercer, quando expressamente autorizada pelo Prefeito 
Municipal, a representação judicial e extrajudicial do Município; realizar e supervisionar a 
cobrança de débitos com o Município; emitir pareceres e informações, na forma da lei, em 
processos administrativos procedentes de órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal; desempenhar atividades e serviços relativos à prestação de assistência jurídica 



gratuita; e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que 
lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

GABINETE DO VICE PREFEITO 

  

ATRIBUIÇÕES: 

  

O Gabinete do Vice-Prefeito - GVP, tem por competência prestar apoio e assistência direta e 
imediata ao Vice-Prefeito Municipal, essencialmente quanto ao trato de questões, 
providências e iniciativas de seu expediente de trabalho; à recepção, estudo, triagem e 
encaminhamento dos expedientes enviados ao Vice-Prefeito Municipal; ao assessoramento 
do Vice-Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições legais; e executar outras 
atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente 
conferidas ou determinadas.  

ÓRGÃOS DE NATUREZA INSTRUMENTAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

  

ATRIBUIÇÕES: 

  

A Secretaria Municipal da Administração - SEMAD, tem por competência prestar apoio e 
assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo nas áreas de administração central 
de recursos humanos, realização de compras e aquisições de bens e serviços de forma 
centralizada, e de material e patrimônio; realizar a centralização do sistema de folha de 
pagamento do Município; promover ações e serviços de recrutamento e seleção de pessoal; 
cuidar da política de capacitação dos servidores públicos municipais; realizar serviços de 
previdência e assistência ao servidor público; proceder à tramitação, de forma centralizada, 
de processos licitatórios de interesse da Administração Municipal, observadas as normas 
constitucional e legalmente estabelecidas; organizar e manter o almoxarifado central da 
Prefeitura Municipal; registrar o patrimônio móvel do Município e fazer o controle da sua 
destinação; controlar o patrimônio imóvel do Município; atender às necessidades de material 
dos órgãos e entidades da Administração Municipal; guardar e conservar documentos 
pertencentes ao Município ou aqueles que estiverem sob sua responsabilidade; e executar 
outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou determinadas. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

  

ATRIBUIÇÕES: 

  

A Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, tem por competência prestar apoio e assistência 
direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de administração financeira e contábil 
do Município; exercer a administração tributária, e cuidar da política fiscal e extrafiscal; 
promover a arrecadação e fiscalização quanto a tributos de competência municipal; 
desempenhar ações referentes aos cadastros mobiliário e imobiliário; executar serviços de 
contabilidade geral do Município; administrar a dívida pública municipal; promover a 
elaboração e coordenação das prestações de contas do Município; promover a elaboração e 
coordenação da programação de desembolso financeiro, gestão de fundos e de recursos para 
execução do orçamento anual de investimentos da Administração Direta e Indireta; e 
executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou determinadas. 

ÓRGÃOS DE NATUREZA OPERACIONAL 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

  

ATRIBUIÇÕES: 

  

A Secretaria Municipal da Educação - SEMED, tem por competência prestar apoio e assistência 
direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de Educação e política educacional; 
organizar e gerenciar o sistema municipal de ensino e a política do magistério; promover a 
administração das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino; exercer, na forma 
da lei, o controle e fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino públicos e 
particulares; e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as 
que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

  

ATRIBUIÇÕES: 

  

A Secretaria Municipal da Saúde - SMS, tem por competência prestar apoio e assistência direta 
e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de políticas públicas do Governo Municipal na 
área de Saúde; gerenciar o Sistema Único de Saúde, em âmbito municipal; planejar, formular, 
supervisionar, e executar políticas de saúde pública; desempenhar atividades médicas, 
paramédicas e odontológicas; coordenar os serviços das vigilâncias sanitária e 
epidemiológica; promover o fornecimento gratuito de medicamentos básicos, através da rede 
pública de saúde; realizar pesquisas médico-sanitárias; e executar outras atividades 
correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou 
determinadas. 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 

  

ATRIBUIÇÕES: 

  

A Secretaria Municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte - SECJESP, tem por competência 
prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto a políticas 
públicas nas áreas de, cultura, juventude e esporte; promover o incentivo e estimulo as letras, 
artes, a e educação; realizar a preservação do folclore e de manifestações culturais e artísticas; 
supervisionar, controlar e proteger o patrimônio histórico, artístico-cultural, e arqueológico; 
exercer a administração dos equipamentos e espaços culturais e artísticos; promover a 
implementação de políticas públicas específicas para a juventude; cuidar do 
desenvolvimento do esporte no Município; realizar a administração de ginásios esportivos, 
praças de esporte, espaços e equipamentos desportivos e de lazer; e executar outras 
atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente 
conferidas ou determinadas. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU-PI 

 


