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LEI N.º 1.427, de 10 de dezembro de 2008. 

 

 

“DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E 
ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, FIXA 
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE GESTÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

CONFÚCIO AIRES MOURA, Prefeito do município de Ariquemes, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte, 

 

   LEI: 
 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Art. 1º - A Administração Pública do Município de Ariquemes pautar-se-

á pelos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência, e, também, pelo seguinte: 

I - finalidade ; 

II - interesse público; 

III - razoabilidade; 

IV - transparência; 

V - participação popular;  

VI - pluralismo, e, 

VII – economicidade. 
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 Art. 2º O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos 

dirigentes dos órgãos enumerados no art. 5º. 

 

Art. 3º Para revitalizar o cumprimento eficiente de suas finalidades, o 

Poder Executivo deverá: 
 

I - democratizar a ação administrativa, através da participação direta da 

sociedade civil, de forma a contemplar as aspirações dos diversos segmentos 

sociais, possibilitando a criação de canais de participação e controle sobre a 

execução dos serviços públicos, tais como consultas e audiências públicas; 

 II - capacitar e valorizar o servidor público; 

 III - melhorar os indicadores e a avaliação do desempenho da 

Administração Pública Municipal com o objetivo de obter alocação adequada 

dos recursos públicos no atendimento às necessidades da população 

estabelecendo um modelo de gestão com orientação finalística, capaz de 

possibilitar o aumento do grau de eficiência e responsabilidade dos gestores 

públicos; 

 IV - melhorar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos 

municipais, que deverão observar os princípios da universalidade, igualdade, 

modicidade e adequação; 

 V - estimular a gestão descentralizada quer territorial, funcional ou 

socialmente, a fim de aproximar a ação governamental dos cidadãos-usuários 

e promover o desenvolvimento local, funcionando como agente de mobilização 

e integração dos recursos sociais; 

 VI - implementar na gestão governamental o planejamento estratégico e 

a gestão integrada das políticas públicas; 

 VII - estabelecer formas de comunicação do governo com a sociedade 

que permitam a adoção e participação da perspectiva do cidadão nas ações de 

melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos; 

 VIII - preservar o equilíbrio das contas públicas municipais e aumentar a 

capacidade de investimento do Município. 
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TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO 
 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO 

 

SEÇÃO I 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL 

 

 Art. 4º A estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de 

Ariquemes compõe-se pelos seguintes Órgãos da Administração Direta: 
 
 I – NIVEL DE APOIO A FORMULAÇÃO POLÍTICA E DE CONTROLE: 

a) Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV; 

b) Procuradoria Geral do Município - PGM; 

c) Controladoria Geral do Município – CGM; 

 

II – NÍVEL DE GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: 

 

a) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - 

SEMPOG; 

b) Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ; 

        

III – NÍVEL DE FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 
a) Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio - SEMAIC; 

b) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP; 

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES; 

d) Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

e) Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU; 
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 f) Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA; 

g) Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito – SEMUST. 

  

Art. 5º A estrutura administrativa dos órgãos mencionados no artigo 

anterior compreende as seguintes unidades organizacionais: 

 

I – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV: 
1.1 - Diretoria de Relações Institucionais;  

1.1.1 - Gerência de Redação e Controle de Atos Legislativos; 

1.1.2 - Gerência de Comunicação Social; 

1.2 - Administração Distrital de Bom Futuro; 

 

II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: 
2.1 – Divisão de Administração Jurídica; 

2.2 – Divisão de Controle Judicial; 

2.3 – Procuradores. 

 

III – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: 
3.1 - Gerência de Controle Interno; 

3.2 – Ouvidoria Municipal. 

 

 IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO  
 E GESTÃO: 

4.1 - Diretoria de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

4.1.1 - Gerência de Orçamento e Finanças; 

4.1.2 - Gerência de Convênios e Prestação de Contas de Convênios; 

4.1.3 – Gerência de Redes, Suporte e Banco de Dados; 

4.1.4 - Gerência de Recursos Humanos; 

4.1.5 - Gerência de Patrimônio; 

4.1.6 – Gerência de Gestão da Frota Municipal; 

4.1.7 – Gerencia de Gestão de Eficiência Energética; 

4.2 - Diretoria de Planejamento Urbano;  
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4.2.1 - Gerência de Atividades Urbanas;  

4.2.2 – Gerência de Fiscalização; 

 

  4.3 - Comissão Permanente de Licitação - CPL: 
  4.3.1 - Presidente da CPL; 

  4.3.2 - Secretário (a) de CPL; 

  4.3.3 – Pregoeiro; 

4.3.4 - Membros da CPL. 
  4.4 – Núcleo Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização. 
4.4.1 – Assessoria Técnica Nível I. 
 
V - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 
5.1 - Diretoria de Receita Municipal; 

5.1.1 – Gerência de Cobrança e Fiscalização de Tributos; 

5.2 - Diretoria de Finanças e Contabilidade Pública; 

5.2.1 - Gerência de Tesouraria; 

 

 VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
 PÚBLICOS; 

6.1 - Diretoria de Serviços Públicos; 

6.1.1 - Gerência de Iluminação Publica; 

6.1.2 – Gerência de Infra – Estrutura na Área Rural; 

6.1.3 – Gerência de Serviços Urbanos; 

6.2 – Diretoria Executiva; 

6.2.1 – Assessoria de Acompanhamento de Obras Públicas; 

6.2.2 – Gerência de Gestão de Cemitérios; 

6.3.3 – Gerência de Garagem e Oficina;  

6.3 – Diretoria de Pavimentação; 

6.3.1 – Gerência de Obras e Conservação; 

  

             VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
7.1 - Diretoria Executiva; 
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7.1.1 – Gerência de Programas Sociais; 

7.1.2 – Gerência de Trabalho e Emprego; 

7.1.3 - Gerência de Inclusão Digital; 

7.2 – Advocacia Comunitária. 

 

 VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E 
 COMÉRCIO: 

8.1 - Diretoria Executiva; 

8.1.1 - Gerência de Controle de Produção e Comercialização; 

8.1.2 - Gerência de Inspeção Sanitária; 

8.1.3 – Gerência Desenvolvimento Agrícola; 
8.2 - Diretoria de Indústria e Comércio; 
8.2.1 - Gerência de Indústria e Comércio; 

 

 IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
9.1 - Diretoria Executiva; 

9.1.1 - Gerência de Administração, Orçamento e Pessoal;  

9.1.2 – Gerência de Projetos Educacionais; 

   9.1.3 – Gerência de Contabilidade do FUNDEB; 

9.2 - Diretoria de Ensino; 

9.2.1 - Gerência de Ensino Fundamental;  

9.2.2 - Gerência de Ensino Infantil; 

9.2.3 – Gerência de Apoio ao Educando; 

9.2.4 - Gerência de Inspeção e Estatística Escolar; 

 

    X - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
10.1 - Diretoria Executiva 

10.1.1 – Gerência de Informação e Estatística; 

10.1.2 – Gerência de Planejamento; 

10.1.3 – Gerência de Regulação, Avaliação e Controle da Saúde 
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10.2 - Fundo Municipal de Saúde  
10.2.1 – Gerência Executiva; 

10.3 - Diretoria de Atenção Básica;  

10.3.1 - Divisão de Unidades básicas de Saúde; 

10.3.2 – Divisão do Centro Odontológico; 

10.3.3 – Divisão do Programa Saúde da Família; 

10.3.4 – Divisão do Centro de Internação Domiciliar; 

10.3.5 – Divisão do Centro de Apoio Psicossocial; 

10.3.6 – Divisão do Centro de Reabilitação Belmira Araujo; 

10.3.7 – Gerência de Saúde Rural; 

10.4 – Diretoria de Vigilância em Saúde; 

10.4.1 – Gerência de Vigilância Sanitária; 

 

Hospital Regional 
10.6 - Diretoria Geral; 

10.6.1 – Gerência Técnica; 

10.6.2 – Gerência Clínica;  

 

Hospital da Criança 
10.7 - Diretoria Geral; 

10.7.1 – Gerência Clínica e Técnica. 

 

             XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 
11.1 - Diretoria Executiva; 

11.1.1 – Gerência de Áreas Verdes; 

11.1.2 – Gerência de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização 

Ambiental. 

   11.2 – Assessoria de Controle Ambiental. 

 

             XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO: 
12.1 - Diretoria de Transito; 

12.1.1 - Gerência de Executiva;  
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12.2 – Diretoria da Guarda Municipal; 

 

SEÇÃO II 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
SUBSEÇÃO I 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 

Art. 6º - À Secretaria Municipal de Governo, compete: 

I - prestar assistência e assessorar direta e imediatamente ao 

Prefeito na gestão e administração dos negócios públicos; 

II - coordenar, supervisionar e assegurar a execução do 

expediente e das atividades do Prefeito; 

III - administrar as dependências do Gabinete do Prefeito; 

IV - zelar pela preservação dos documentos oficiais; 

V - controlar o atendimento de munícipes e visitantes nas 

dependências do Gabinete do Prefeito; 

VI - realizar em nome do Prefeito diligências e inspeções nos 

órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, de acordo com as 

determinações prévias e expressamente fixadas pelo Prefeito; 

VII - dar apoio administrativo aos órgãos colegiados da 

Administração Pública Municipal; 

VIII - zelar pela rigidez da publicação dos atos oficiais;  

         IX - desempenhar missões específicas, formal e expressamente 

atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 X - coordenar as atividades de apoio às ações políticas do 

Governo Municipal;  

XI - assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua representação 

política; 

XII - assistir o Chefe do Poder Executivo em assuntos de natureza 

técnico-legislativa; 
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XIII - coordenar e supervisionar a elaboração de Projetos de Lei e 

Decretos; 

XIV - acompanhar a tramitação dos Projetos de Lei, Resoluções e 

Decretos legislativos junto ao Poder Legislativo; 

XV - coordenar e acompanhar os interesses da Administração 

Pública Municipal em órgãos Estaduais, Federais e de outros Municípios; 

XVI - zelar pela interlocução entre o Chefe do Poder Executivo e 

as entidades da sociedade civil, tais como associações, sindicatos, clubes, 

partidos políticos e movimentos sociais organizados; e  

         XVII - desenvolver políticas de valorização dos conselhos 

temáticos e setoriais. 

 

SUBSEÇÂO II 
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Art. 7º - À Procuradoria Geral do Município compete: 
I - representar o Município judicial e extrajudicialmente em 

qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em que ele tenha interesse, 

inclusive em matéria tributária e fiscal;  

II - representar, em caráter excepcional, entidade da 

Administração Indireta em qualquer juízo ou tribunal, mediante autorização 

especial do Chefe do Poder Executivo; 

III - exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento 

ao Prefeito e à Administração Pública Municipal, Direta e Indireta;  

         IV - realizar o controle da legalidade da Administração Pública 

Municipal, Direta e Indireta. 

 

SUBSEÇÃO III 
DA CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO 

 

                Art. 8º À Controladoria Geral do Municipal compete, coordenar e 

executar o controle interno avaliando a eficácia do sistema de controle 
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interno através do processo de auditoria contábil, operacional e de 

gestão, elaborando relatórios quadrimestrais de cumprimento de metas 

do PPA e da LOA, recomendando medidas voltadas ao seu 

aprimoramento, fornecendo subsídios para elaboração e expedição de 

normas de controle interno, alertar a autoridade administrativa 

competente, sobre pena de responsabilidade solidária quando for 

detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade, avaliar os resultados 

das entidades conveniadas, públicas ou privadas, confrontando a forma 

de aplicação dos recursos repassados pelo município, acompanhar e 

avaliar a execução orçamentária e o cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no âmbito da administração municipal, emitir 

parecer final sobre a auditoria realizada nas áreas contábil, operacional e 

de gestão, abrangendo todas as fases do Processo, ou seja, da abertura 

à liquidação do débito, alertando a autoridade administrativa quanto à 

existência de irregularidade ou de ilegalidade em qualquer uma das fases 

do Processo, verificar enquadramento e disponibilidade de Dotação 

Orçamentária para abertura de Processos de compras, bem como, 

assinar os relatórios de gestão fiscal encaminhado ao Tribunal de Contas 

do Estado. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  

ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

Art. 9º À Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

compete, realizar o planejamento e o acompanhamento de programas e 

projetos, consolidando os indicadores e analisando-os periodicamente de forma 

integrada, coordenando o Plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 

Orçamento, participando da elaboração e fiscalizando metas fixadas pela 

Administração Pública Municipal, promovendo o desenvolvimento da cidade e 
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gerindo os sistemas de informação, além de planejar, implantar e coordenar as 

políticas de reestruturação organizacional, qualificação gerencial e 

sistematização de informação, visando à modernização das atividades da 

Administração Pública do Poder Executivo, articular e implementar as políticas 

de regulação urbana, de habitação, e de desenvolvimento urbano, além de 

coordenar e executar a política de pessoal e de suprimento, patrimônio, 

pagamento de pessoal, gestão da frota municipal e eficiência energética, 

publicações oficiais e serviços gerais, estabelecer e gerir sistema estratégico 

de compras e contratos de forma integrada, intersetorial, visando o pleno 

cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade.          
 

SUBSEÇÃO V 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

 

Art. 10. À Secretaria Municipal de Fazenda compete, observado o 

Princípio da Capacidade Contributiva, planejar, coordenar e executar a política 

de receita do município, promover os registros contábeis referentes à execução 

financeira, orçamentária e patrimonial, bem como à fiscalização tributária, 

participar do processo de planejamento e da elaboração do Plano Plurianual, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, zelar pelo cumprimento 

das regras e princípios contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 

Legislação pertinente à boa gestão econômica e financeira do município, 

sempre de forma integrada ressalvada as competências dos órgãos de 

controle. 

 

SUBSEÇÃO VI 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Art. 11. À Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos compete, 

executar os serviços de pavimentação, assim como as respectivas obras 

preliminares, galerias, guias, sarjetas e obras afins, executar serviços de 

abertura e conservação de estradas rurais; edificar, manter e reformar prédios 
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municipais, coordenar a limpeza da cidade e de seus distritos, supervisionar as 

atividades técnicas e administrativas dos órgãos subordinados; executar, 

expandir e conservar a iluminação pública de vias municipais e praças; 

executar, diretamente ou por empreitada, em território do Município, os 

serviços de pavimentação e as obras preliminares, tais como, instalação de 

canteiros de obras, movimentação de terra, meios-fios, galerias e outros, 

executar, diretamente ou por empreitada, em território do Município, os 

serviços de manutenção da malha viária, tais como recapeamento asfáltico, 

operação tapa-buracos, fechamento de valetas e outros, executar a coleta de 

lixo do perímetro urbano, sempre de forma integrada. 
 

SUBSEÇÃO VII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 

           Art. 12. À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social compete, 

articular e implementar as políticas sociais de habitação popular, assistência 

social, trabalho, renda, promoção da cidadania, da criança e do adolescente, 

da juventude, da terceira idade, da pessoa portadora de necessidades 

especiais, portadora de deficiência, de forma integrada, intersetorial visando à 

redução das desigualdades sociais. 

 

SUBSEÇÃO VIII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,  

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

Art. 13. À Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio 

compete formular, articular e implantar a política de desenvolvimento rural e de 

indústria e comércio do Município, especialmente nos setores de agropecuária, 

industrial, comercial e abastecimento, alimentar, apoiar e estimular o acesso 

dos produtores ao crédito e seguro rurais, promover a capacitação de mão-de-

obra rural e a preservação dos recursos naturais, estimular a constituição e a 

expansão de cooperativas e outras formas de associativismo e organização 
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rural, desenvolver ações, projetos, programas e atividades para a atração e 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas, por si ou através de 

convênios ou associações com entidades que atuem na área, favorecendo e 

incentivando essas empresas, tanto na parte de infra-estrutura como em 

assuntos fisco-tributários de alçada do município, desenvolver ações visando 

ao estabelecimento de políticas públicas, capazes de incentivar, atrair e manter 

empresas no município, estabelecendo mecanismos de administração 

municipal geradores de integração com as atividades laboriosas industriais 

agindo sempre de forma articulada com a União, o Estado, inclusive, com os 

demais órgãos e entidades que atuam nestas áreas, Municípios vizinhos e 

demais unidades administrativas do Município. 

 

SUBSEÇÃO IX 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 14. À Secretaria Municipal de Educação compete, a organização, 

orientação, planejamento, pesquisa, supervisão geral, direção e controle do 

Ensino Municipal de forma integrada com as políticas estadual e federal e, 

inclusive, com os demais órgãos e entidades que atuam nestas áreas, 

buscando sempre consolidar a gestão democrática na rede pública municipal 

de ensino.  

 

SUBSEÇÃO X 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Art. 15. À Secretaria Municipal de Saúde compete, formular, articular e 

implantar a política de saúde de forma a garantir condições de acesso ao 

Sistema Único de Saúde e de forma integrada com as políticas estadual e 

federal e, inclusive, com os demais órgãos e entidades que atuam nestas 

áreas, buscando sempre melhorias da qualidade de vida da população. 
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SUBSEÇÃO XI 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

                 Art. 16. À Secretaria Municipal de Meio Ambiente compete, elaborar, 

implantar, coordenar, e apoiar projetos de conscientização e educação 

Ambiental, em parceria com escolas, associação de bairros, ONGs e empresas 

privadas realizando palestras com o objetivo de levar a sociedade o 

conhecimento e esclarecimento sobre a situação atual do Meio Ambiente não 

só do nosso município e Estado, mas de todo o Brasil e o mundo Procurando 

conscientizar toda a sociedade, crianças, jovens, adultos dos perigos causados 

pela ação do homem como desmatamento, queimadas, caça e pesca 

predatória, capturas de animais silvestres, crescimento desordenado das 

cidades. Fatos que contribui para o aquecimento global causando a variação 

climática e desequilíbrio ambiental em todo o Eco sistema ocasionando 

inúmeras tragédias consideradas naturais, mas que na verdade e causada por 

nos seres humanos, elaborar, implantar, coordenar, e apoiar projetos de 

proteção ambiental, projetos de recuperação de passivos Ambientais, proteger 

e recuperar todo o nosso ecossistema recuperando áreas de passivos 

ambientais através de plantios de árvores nativas; proteger APP área de 

preservação permanente. Recuperar e proteger nascentes e cabeceiras de 

córregos, realizando solturas de sementes de alevinos nos rios e córregos do 

município, analisar projetos de licenciamento Ambiental. Visando à liberação e 

ou liberação de licenças Ambientais para empreendimentos e atividades 

urbanas de pequeno e médio nível de degradação Ambiental, efetuar 

fiscalizações visando proteção Ambiental, liberar licença Ambiental, fiscalizar 

ações contra o Meio Ambiente, de forma integrada com as políticas estadual e 

federal e, inclusive, com os demais órgãos e entidades que atuam nestas 

áreas, buscando sempre melhorias da qualidade de vida da população. 
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SUBSEÇÂO XII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 

 

Art. 17. À Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito compete, 

articular e implantar a política de regulação e organização do trânsito, as 

atividades da guarda municipal de forma integrada, visando o pleno 

cumprimento das funções sociais da cidade e das normas de trânsito. 

 

SUBSEÇÃO XIII 
DO GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL 

 
Art. 18. As Secretarias definidas no nível de formulação, execução e 

avaliação de políticas públicas manterão conjuntamente um Grupo de Trabalho 

Intersetorial, que será composto pelo Secretário Municipal e por Diretores que 

façam parte das secretarias elencados no referido nível, tendo como 

incumbência à formulação de plano de metas e relatório de gestões anuais, 

com indicadores pactuados e comuns de resultados, a serem apresentados e 

discutidos nos fóruns quadrimestrais que serão realizados pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

Parágrafo único. O plano de metas e o relatório de gestão de que trata 

o caput deste artigo, deverá ser submetido às instâncias de controle social 

atinentes a cada Secretaria. 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRACÂO INDIRETA MUNICIPAL 

 
Art. 19. A administração indireta do Município é o conjunto das 

entidades dotadas de personalidade jurídica que integram o Poder Executivo e 

têm funções e responsabilidades setoriais definidas, visando à melhoria do 

nível de bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento Cultural, Esportivo, 

atividades de Lazer e Social do Município. 
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Art. 20. A administração indireta do Município compõe-se de Fundação 

vinculada à Secretaria Municipal de Governo e ou Órgão equivalente que 

suceder em cuja área de competência se enquadrar as suas finalidades, nos 

termos definidos nesta Lei. 
 

Art. 21. As entidades da administração indireta, suas naturezas jurídicas 

e vinculações a Secretaria Municipal são: 

 I – Secretaria Municipal de Governo: 

a) Fundação de Cultura, Esportes e Lazer - FUNCEL – Fundação 

Pública; 

b) IPEMA – Instituto de Previdência de Ariquemes. 

 

TÍTULO III 
DAS DIRETRIZES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Art. 22. As ações da Administração Pública Municipal obedecerão aos 

seguintes princípios de gestão: 

I - planejamento; 

II - coordenação; 

III - controle; 

IV - participação popular. 

§ 1º Para a coordenação eficaz dos programas, projetos e atividades 

no âmbito da Administração Pública Municipal, serão privilegiadas as soluções 

organizacionais sistêmicas e matriciais. 

§ 2º A Administração Pública Municipal se desenvolverá através dos 

seguintes eixos: 

II - projetos estratégicos, assegurada a sua eficácia e nexo de 

pertinência com as diretrizes da Administração. 
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§ 3º Os dirigentes e chefes, em todos os níveis hierárquicos, 

responderão por culpa exclusiva ou concorrente, solidariamente pelo 

descumprimento dos princípios estabelecidos nesta Lei e na Lei Complementar 

Federal de Responsabilidade Fiscal. 

 

CAPÍTULO I 
DO PLANEJAMENTO 

 

Art. 23. As ações da Administração Pública Municipal deverão ser objeto 

de planejamento, que compreenderá a elaboração, acompanhamento, 

integração e avaliação dos seguintes instrumentos: 

I - Estratégias, Objetivos, Fatores Críticos de Sucesso, Indicadores e 

Metas; 

II - Plano Plurianual; 

III - Diretrizes Orçamentárias; 

IV - Programas e Projetos; 

V - Orçamentos anuais; 

VI - Orçamento Participativo; 

VII - Plano Diretor Participativo do Município; 

§ 1º As ações de planejamento incumbirão às Secretarias Municipais 

dentro da esfera competencial de cada uma delas, observadas as diretrizes 

técnicas da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e da 

Secretaria Municipal de Fazenda. 

§ 2º Para a elaboração dos orçamentos anuais serão devidamente 

consideradas as demandas das comunidades, expressas no Orçamento 

Participativo, respeitando a capacidade financeira. 

 

Art. 24. O planejamento implicará no estabelecimento de prioridades, na 

análise da viabilidade técnico-administrativa dos planos, programas e projetos, 

acompanhamento e avaliação de sua execução e a verificação dos ajustes 

necessários à realização das metas previstas nos instrumentos acima 

mencionados.      
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Art. 25. Constará dos planos e programas governamentais a 

especificação dos órgãos ou entidades responsáveis pela sua execução. 

 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO 

 

         Art. 26. As atividades da mesma natureza, comuns a diversos órgãos ou 

entidades da Administração Pública Municipal, serão agrupadas 

funcionalmente e submetidas à mesma coordenação central. 
 
          Art. 27. O órgão Central de coordenação da atividade Secretaria 

Municipal afeta à atividade, podendo ser atribuída à função a uma unidade 

administrativa integrante da sua estrutura. 

 

Parágrafo único. As funções de órgão central serão atribuídas pelo 

Chefe do Poder Executivo a uma só Secretaria Municipal, ainda quando se 

tratar de conjugação de atividades que constituam espécie da competência de 

outras Secretarias Municipais. 
 

Art. 28. Os órgãos e entidades com atividades e ações na mesma área 

geográfica deverão atuar de forma articulada e coordenada, com o objetivo de 

assegurar e otimizar a programação e execução integrada dos serviços 

municipais. 
 

Art. 29. As ações, os planos e projetos da Administração Pública 

Municipal serão articulados e coordenados visando à otimização dos recursos 

disponíveis, sem prejuízo da posição hierárquica, dos vínculos de subordinação 

e controle e das relações de orientação técnica, considerando-se entre si 

articulados todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo 

de racionalizar esforços e evitar a duplicidade de atividades. 
 

Parágrafo único. Caso não haja o repasse de recursos de quaisquer 

espécies, poderão ser dispensados atos consensuais solenes entre órgãos ou 
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entidades da Administração Pública Municipal, inclusive convênios, cada vez 

que for possível conjugar atividades através de comunicações simples 

observadas os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e da eficiência e o disposto no art. 116 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CAPÍTULO III 
DO CONTROLE 

 
Art. 30. O controle das atividades da Administração Pública Municipal 

terá como objetivo acompanhar a execução dos programas de trabalho e do 

orçamento, avaliar a sua legalidade e conformidade com o Direito, aferir os 

resultados alcançados e verificar se os contratos e convênios foram fielmente 

adimplidos. 
 

Art. 31. O controle das atividades da Administração Municipal deverá 

estar estruturado em sistemas informatizados que possibilitem: 

I - apoiar a realização dos processos internos da administração; 

II - aumentar a eficiência da máquina administrativa; 

III - aumentar a velocidade de introdução de métodos modernos de 

gestão; 

IV - disponibilizar informações relevantes de forma rápida e pró-ativa; 

V - permitir e fomentar o controle público sobre as despesas públicas. 

 

Art. 32. Os órgãos e entidades da Administração Municipal submetem-

se ao controle externo e interno, na forma da Constituição Federal, da 

Constituição do Estado de Rondônia, da Lei Orgânica do Município de 

Ariquemes e demais diplomas aplicáveis. 
 

Art. 33. O controle externo do Poder Executivo, compreendendo a 

administração direta e indireta, será exercido, entre outros, pela Câmara 

Municipal e pelo Tribunal de Contas do Estado. 
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Art. 34. O controle interno do Poder Executivo, compreendendo a 

administração direta e indireta, terá por finalidade: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias ou 

em outros atos legislativos ou administrativos; 

II - aferir a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração municipal bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias bem 

como os direitos e haveres do município; 

IV - apoiar a participação pública e os controles externos no exercício 

da sua missão institucional. 

 

Art. 35. Compete, às Secretarias Municipais, dentro da esfera de 

capacidade legal de cada uma, controlar a execução dos programas de 

trabalho, assim como observar as normas que regem a atividade específica de 

cada órgão ou entidade subordinada ou vinculada da administração direta ou 

indireta, ressalvadas as competências dos órgãos institucionais de controle, 

especialmente a Procuradoria Geral do Município, e a Controladoria - Geral. 

 

Art. 36. A Administração Pública propiciará o acesso à informação 

sobre os seus atos e ações através de meio eletrônico, especialmente sobre os 

gastos, receitas e indicadores de desempenho. 

 

Parágrafo único. A providência prevista no caput do presente artigo não 

ilide o direito líquido e certo de qualquer cidadão ter acesso a documentos 

públicos, ressalvadas as hipóteses de riscos injurídicos para o Município ou a 

terceiros, devidamente submetidas ao Chefe do Poder Executivo e por ele 

motivadas. 
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Art. 37. O controle, sem prejuízo das demais disposições legais ou 

estatutárias aplicáveis às Entidades da Administração Indireta, exercer-se-á, 

inclusive, mediante adoção das medidas abaixo relacionadas: 

I - presença com direito a voz e a voto de servidor público designado 

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal nas reuniões e assembléias dos 

órgãos colegiados das Entidades da Administração Indireta; 

II - liberação, pelo órgão competente, dos recursos destinados ao 

órgão ou entidade; 

III - recebimento sistemático de relatórios e informações que permitam 

acompanhar as atividades do órgão ou entidade e a execução dos seus 

respectivos orçamentos; 

IV - fixação de padrões, em níveis compatíveis com os critérios de 

operação econômica, das despesas de pessoal, de administração geral e de 

investimentos bem como de limites de endividamento; 

V - realização de auditoria com periodicidade pelo menos anual para 

avaliação de desempenho, rendimento e produtividade. 

 

Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 

Direta ou Indireta, deverão atender às providências elencados no artigo anterior 

na forma e nos prazos estipulados em Lei ou regulamento, devendo ainda: 

I - apresentar os resultados das suas atividades, indicando e 

justificando as medidas postas em prática ou aquelas cuja adoção seja 

recomendada pelo interesse público. 

 

TÍTULO IV 
DA DESCENTRALIZAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DA AUTONOMIA 
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 Art. 39. O Poder Executivo poderá atribuir autonomia relativa a órgãos 

ou entidades da Administração Pública para a execução de atividades ou 

serviços que por sua peculiaridade de organização e funcionamento exijam 

tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos e entidades da 

Administração, observado sempre o controle pelos órgãos competentes e a Lei 

n.º8.666/93. 
 
 Art. 40.  A autonomia relativa compreenderá as faculdades e controles a 

serem regulamentados por Decreto, atendida a legislação vigente e os 

princípios fixados na presente Lei. 

 

CAPÍTULO IV 
DA DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL 

 

Art. 41. A Administração Pública Municipal, poderá excepcionalmente, 

realizar parcerias com entidades da sociedade civil de inquestionável 

idoneidade, observados sempre os princípios da igualdade, moralidade e o art. 

116 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CAPÍTULO V 
DA GESTÃO POR PROGRAMAS E PROJETOS 

 

 Art. 42. Adotar-se-á como modelo a gestão por programas e projetos em 

todas as áreas da Administração Pública Municipal, devendo-se entender como 

programa o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no plano plurianual e como projeto o instrumento de 

programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 

concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do governo. 
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 Art. 43. Os projetos serão conduzidos por coordenadores de projetos 

nomeados pelo Chefe do Executivo, subordinados tecnicamente às Secretarias 

Municipais de Planejamento, Orçamento e Gestão e de Fazenda, tendo como 

parâmetros: 

a) conhecimento do profissional em gestão de projetos; 

b) habilidade do profissional em Gestão de Negócios, envolvendo 

negociação, finanças, desenvolvimento empresarial, planejamento, 

comunicação, comportamento organizacional, liderança, gerenciamento de 

conflitos, entre outros; 

c) conhecimento técnico relacionado com o escopo do projeto; 

d) idoneidade técnica e moral irrefutável. 

 

Art. 44. Os Coordenadores dos Projetos deverão: 

I - desenvolver o planejamento geral dos projetos; 

II - gerenciar a execução dos projetos; 

III - propor e acompanhar a execução de despesas inerentes ao 

projeto; 

IV - recomendar, quando necessária, a contratação de serviços de 

terceiros; 

V - controlar a execução dos projetos; 

VI - zelar pela observância da legislação e dos princípios jurídicos 

aplicáveis. 

 

Parágrafo único. O projeto deve trazer claramente definido o seu 

escopo, seus cronogramas físico e financeiro, instrumentos de aferição de 

qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e contratações. 

 

          Art. 45. Cabe ainda ao Chefe do Executivo, auxiliado pelos Secretários 

Municipais de Planejamento, Orçamento e Gestão e Fazenda: 

I - aprovar os programas e os projetos a serem desenvolvidos; 

II - aprovar o planejamento geral do projeto; 

III - autorizar despesas; 
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IV - aprovar os encerramentos administrativos dos projetos. 

V - gerenciar os programas. 

 

CAPÍTULO VI 
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

Art. 46. Ressalvados os casos de competência privativa previstos em 

Lei, é facultado ao Chefe do Executivo e aos ocupantes de cargos de direção 

superior delegar competências que lhes tenham sido deferidas ou avocar as 

que tenham sido atribuídas, para a prática de atos administrativos, a órgãos ou 

agentes públicos. 

§ 1º A delegação de competência tem por finalidade assegurar eficácia e 

eficiência às ações administrativas e será feita através de Decreto ou Portaria, 

devendo a autoridade delegante indicar as atribuições e fixar a sua duração. 

§ 2º O ato de avocação indicará a autoridade avocada, as atribuições 

que constituem o objeto e o prazo de sua duração. 

§ 3º A faculdade prevista neste artigo considerar-se-á implícita em todas 

as Leis e regulamentos que definam competências e atribuições. 

§ 4º A subdelegação só é admissível se tiver sido expressamente 

autorizada no ato de delegação. 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 47. O Poder Executivo especificará em Decreto as competências e 

atribuições dos cargos e níveis de atuação dos órgãos da administração direta 

e indireta. 
 

Art. 48. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, após 

prévia oitiva da Procuradoria Geral do Município, a solução de conflitos 

positivos ou negativos de competência entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública Municipal Direta ou Indireta. 
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Art. 49. Serão transferidos para as Secretarias Municipais estabelecidas 

por esta Lei os bens patrimoniais, móveis, direitos, obrigações, equipamentos, 

instalações, projetos, cargos, documentos e serviços existentes nas 

Secretarias Municipais extintas, na forma que vier a ser especificada em 

Decreto. 

 

Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito especial, 

criando os programas de trabalho necessários à regulamentação da presente 

Lei, bem como providenciar as transferências e os remanejamentos que se 

fizerem necessários. 
 

Art. 51. É indelegável a competência do Prefeito Municipal nos 

seguintes casos, sem prejuízo de outras que os atos normativos indicarem: 

I – autorização de despesas; 

II – nomeação, admissão, contratação de serviço a qualquer titulo ou 

qualquer que seja a sua categoria, e sua exoneração, demissão, dispensa, 

suspensão, rescisão de contrato; 

III – aprovação de licitação qualquer que seja sua categoria; 

IV – concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade 

publica; 

V – aquisição de bens imóveis por compra ou permuta; 

VI – alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, 

depois de autorizado pela Câmara Municipal; 

VII – enviar projetos para apreciação do Legislativo, bem como a 

solicitação e pedidos de urgência; 

VIII – solicitar ao Legislativo,convocação de Sessões Extraordinárias; 

 

Art. 52. O Município possuirá, em sua estrutura administrativa, cargos 

de Assessoria Técnica, Especial, Jurídica e de Controle Ambiental, com a 

função de assessoramento ao Prefeito, Vice-Prefeito, aos Secretários 

Municipais, Procuradoria – Geral e Controladoria - Geral, ou superiores 

hierárquicos a quem estiverem subordinados, por decreto de nomeação do 
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Prefeito, desenvolvendo suas atividades respeitando os princípios da 

administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, praticando todos os atos administrativos a eles confiados a fim de 

obter o bom e regular funcionamento das Secretarias Municipais onde 

estiverem lotados. 

 

Art. 53. O quadro Geral de Cargos em Comissão é representado pelo 

Anexo I, os símbolos e valores remuneratórios são os constantes no anexo II, a 

estrutura remuneratória dos cargos em comissão é formada por 40% (quarenta 

por cento) a título de vencimento básico e 60% (sessenta por cento), a título de 

Gratificação de Representação. 

 

Art. 54. O Servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego e/ou cedido 

de outros Poderes da União, do Estado, do Distrito federal e de outro 

município, investido nos cargos em comissão a que se refere a presente Lei, 

poderá optar por uma das remunerações a seguir discriminadas: 

I – a remuneração do cargo em comissão; 

II – a remuneração do cargo efetivo ou emprego, acrescida do 

percentual de 60% (sessenta por cento) do respectivo cargo em comissão. 

 

Art. 55. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, especialmente a Lei nº. 1086, 1.129, 1.161/2005 e 

1351/2007. 

 

Ariquemes, 10 de dezembro de 2008. 

 

  

 

CONFÚCIO AIRES MOURA 
Prefeito Municipal de Ariquemes - RO 
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ANEXO I  

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO  
 

 
A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS CARGOS ABAIXO É FORMADA 
POR 40%, A TÍTULO DE VENCIMENTO BÁSICO E 60%, A TÍTULO DE 
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. 

 
 

CARGO SIMBOLO QUANTIDADE 
Secretario Municipal SUBSIDIO 

ÚNICO 
10 

Chefe de Núcleo 
Executivo 

CDS - 10 01 

Procurador Geral CDS - 11 01 
Procuradores CDS – 08 04 
Assessor Jurídico CDS - 07 03 
Controlador Geral CDS – 11 01 
Ouvidor Municipal CDS – 06 01 
Advogado Comunitário CDS – 06 02 
Diretor de Diretoria CDS – 06 19 
Assessor Especial I CDS – 08 05 
Assessor de Controle 
Ambiental 

CDS – 07 03 

Assessor de 
Acompanhamento de 
Obras Publica 

CDS - 06 01 

Assessor Especial II CDS – 06 15 
Assessor Técnico Nível I CDS – 09 03 
Assessor Técnico Nível II CDS – 04 10 
Assessor Especial III CDS – 04 08 
Gerente de Gerência  CDS – 04 47 
Assessor Especial IV CDS – 03 25 
Assessor Especial V CDS – 02 30 
Assessor Especial VI CDS – 01 20 
Diretor Geral do Hospital 
Regional 

CDS – 06 01 

Diretor Geral do Hospital 
da Criança 

CDS – 05 01 

Diretor de Divisão CDS – 03 15 
Presidente da CPL CDS – 06 01 
Secretario da CPL CDS – 06 01 
Membros da CPL CDS – 03 03 
Pregoeiro  CDS – 06 01 
Administrador Distrital de 
Bom Futuro 

CDS – 06 01 
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ANEXO II 

REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS CARGOS ABAIXO É FORMADA 
POR 40%, A TÍTULO DE VENCIMENTO BÁSICO E 60%, A TÍTULO DE 
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. 
 

 

SIMBOLOGIA VALOR R$ 

CDS – 01 533,36 

CDS – 02 800,01 

CDS – 03 1.333,37 

CDS – 04 1.733,39 

CDS – 05 2.000,06 

CDS – 06 3.446,77 

CDS - 07 4.500,00 

CDS – 08 4.794,59 

CDS – 09 6.000,00 

CDS – 10 6.500,00 

CDS – 11 7.000,00 
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