
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lei nº 2.092/2005. 

  

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do 

Município de Breves, Estado do Pará. 

 

O Prefeito Municipal de Breves, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Capitulo I 

 

Art. 1º - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Breves é constituída dos 

seguintes órgãos: 

 

I – ORGÃOS DELIBERATIVOS.  

 

Gabinete do Prefeito 

Assessoria Especial 

Assessoria Técnica 

Representação em Belém 

 

II – ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.  

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agricultura. 

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Secretaria Municipal de Projetos e Convênios 

Procuradoria Geral do Município 

 

Parágrafo Único – A presente estrutura está graficamente demonstrada pelo 

organograma que constitui o Anexo I desta Lei. 

 

 

Capitulo II 

Da Competência dos Órgãos 

Do Gabinete do Prefeito 

 Art. 2º - Ao Gabinete do Prefeito compete o exercício das atividades de coordenação 

político-administrativa da Prefeitura, para com os munícipes, autoridades federais, estaduais e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

municipais, divulgação e relações públicas da Prefeitura, assessoramento ao Prefeito na 

supervisão, coordenação e controle dos serviços públicos municipais, das questões relativas e 

expediente, comunicação, protocolo e apoio e outros atos normativos ao Executivo. 

    

Art. 3º - A Assessoria Técnica, compete assessorar quando solicitada o Prefeito em todos 

os assuntos, principalmente aqueles relacionados às questões jurídicas, contábeis e 

administrativas, de interesse do Município. 

 

Art. 4º - A Assessoria Especial, compete assessorar quando solicitada, o Prefeito em 

todas as questões relativas a coordenação política e administrativa de interesse da coletividade, 

visando a consolidação destes para adequá-los aos órgãos da administração municipal. 

 

Art. 5º - A Representação em Belém, compete representar o Prefeito nas repartições 

federais e estaduais quando solicitadas e questões pertinentes à administração de interesse no 

Município. 

 

Art. 6º - A Secretaria de Administração, compete a coordenação e execução de todas as 

atividades administrativas da Prefeitura especialmente as relativas a pessoal, patrimônio, material 

e serviços auxiliares. 

 

Art. 7º - A Secretaria de Planejamento e Finanças, compete a coordenação e execução dos 

serviços financeiros e fiscais do Município, atividade de lançamento, arrecadação, fiscalização e 

controle das receitas municipais, do recebimento, pagamento guarda e movimentação dos valores 

do Município e do controle da execução do orçamento, do processamento da despesa, do controle 

e escrituração contábil, elaboração com os demais órgãos da Prefeitura, o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Governo Municipal. 

 

Art. 8° - A Secretaria de Educação, compete administrar as atividades educacionais 

desenvolvidas pelo Município, especialmente as relativas ao ensino de 1º grau, educação especial, 

pré-escolar e educação de jovens e adultos, em conjunto com o Estado, manutenção de biblioteca, 

museus ou espaços de maiorias, o controle e distribuição da merenda escolar. 

 

 

Art. 9° -A Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo compete administrar as atividades 

culturais, desportivas e turísticas desenvolvidas pelo Município, especialmente as relativas à 

difusão cultural e a elaboração e execução de programas recreativos, desportivos e turísticos. 

 

Art. 10 - A Secretaria de saúde, compete administrar os serviços de saúde pública a cargo 

do Município, através da assistência médico-odontológica à população, da administração de 

postos de saúde, hospitais e outros similares, da fiscalização sanitária, de administração de 

realização de convênios afins e de todos os outros serviços correlatos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 11 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agricultura compete 

desenvolver programas voltadas à realização de ações de fomento à agropecuária, gerenciamento 

das terras patrimoniais do Município e à preservação do meio ambiente e à proteção da fauna e 

flora adequando tais ações visando assegurar a saúde da população.  

 

Art. 12 – A Secretaria do Trabalho e Assistência Social, compete planejar, coordenar e 

supervisionar as atividades de assistência e promoção social à comunidade, articular com os 

órgãos federais e estaduais da área social visando melhorar as condições sócio-econômicas da 

população, lutar pela assistência emergencial a idosos e menores desamparados e outras 

atividades correlatas. 

  

Art. 13 - A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos compete planejar, coordenar e 

controlar as atividades relativas ao examine em todos os processos referentes à obra particulares, 

obedecida a legislação pertinente ao assunto, bem como elaboração de pareceres concernentes 

aos exames efetuados; aos serviços de limpeza pública, direção e fiscalização das atividades de 

oficinas e garagem;  e planejamento, organização e direcionamento de todas as ações possíveis, 

com o intuito de garantir o direito ao trânsito seguro.  

  

Art. 14 – A Secretaria de Projetos e Convênios compete coordenar, orientar, elaborar, 

supervisionar e fiscalizar projetos, articulando-se para tanto, com órgãos e agentes da 

Administração Direta e Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, com empresas privadas 

e organizações não-governamentais visando a capacitação de recursos e expansão de serviços. 

 

Art. 15 – A Procuradoria Geral do Município compete à representação judicial do 

Município, patrocinando e representando os interesses do Município em juízo e nos atos jurídicos 

em que deva intervir como parte extrajudicialmente, mediante expressa delegação do Prefeito do 

Município, na forma das leis processuais; 

 

Capitulo III 

Da Implantação da Estrutura Administrativa. 

 

Art. 16 – A Estrutura Administrativa prevista na presente Lei, entrará em funcionamento 

gradativamente, à medida que os órgãos que a compõe forem implantados, segundo a 

conveniência da administração e a disponibilidade de recurso. 

 

Parágrafo Único – a implantação dos órgãos relacionados no art. 1º do capitulo desta 

Lei, far-se-á através do provimento das respectivas chefias. 

 

Capitulo IV 

Do Regimento Interno 

 

Art. 17 – O Regimento Interno da Prefeitura será elaborado e aprovado por Decreto do 

Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta dias), contados a partir da vigilância desta lei. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parágrafo Único – O Regimento Interno explicará: 

 

I – A departamentalização dos respectivos órgãos; 

 

II – As funções e atribuições específicas e comuns dos servidores; 

 

III – As normas de trabalho que por sua natureza, não devam construir disposições em 

separados; 

 

IV – Provimento das respectivas chefias; 

 

V – As instruções das chefias com relação às competências que lhe serão deferidas pelo 

Regimento Interno; 

 

 

Capitulo V 

Dos Cargos em Comissão 

 

Art. 18 – Ficam criados os cargos em Comissão, constantes no anexo II desta Lei. 

 

ANEXO II 

            
Cargos de Provimento em Comissão 

 

CARGO 

Procurador Geral 

Chefe de Gabinete 

Representante em Belém 

Assessor Técnico 

Assessor III 

Assessor IV 

Assessor II 

Assessor I 

Agente Distrital 

Chefe de Divisão 

Administrador de Feiras e Mercado 

Administrador de Matadouros 

Administrador de Cemitérios 

Administrador de Trapiche 

Diretor da Divisão Municipal de Transporte e Trânsito - DMTRAN 

Chefe de setor do DMTRAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 19 – Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação do Prefeito e de 

caráter “ad nutum”, não constituindo situação permanente, podendo seus ocupantes serem 

exonerados a qualquer tempo. 

 

Art. 20 – As funções gratificadas serão instituídas por Decreto, para atender aos cargos de 

chefia quando da departamentalização dos órgãos criados e em atendimento ao Regimento 

Interno. 

 

Capitulo VI 

Das Disposições Finais 

 

Art. 21 – Fica o Prefeito Municipal autorizado a complementar a estrutura prevista na 

presente Lei, criando, através de Decreto, os órgãos de nível hierárquico inferior ao de secretaria. 

 

Art. 22 – A Administração Municipal dará atenção especial ao treinamento de seus 

servidores, fazendo na medida das disponibilidades financeiras do Município e de conveniência 

dos serviços, através de curso, estágios especiais e de treinamento e aperfeiçoamento. 

 

Art. 23 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

 

Palácio Executivo FLORIANO PINTO GONÇALVES, Gabinete do Prefeito Municipal 

de Breves, Estado do Pará, em 26 de setembro de 2005. 

 

 

 

 

LUIZ FURTADO REBÊLO 
Prefeito Municipal de Breves 

 

 

 

 

 

Registrada e publicada na data supra nos 

termos da Lei Orgânica Municipal 

 

 

 

Cynthia das Graças Santos Bittencourt 
Secretária Municipal de Administração 

 


