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PODER EXECUTIVO 

 
GABINETE DO PREFEITO 

 
PORTARIA Nº. 380/2021 
 

Dispões sobre a cessação da licença sem 
vencimento, com o retorno do servidor 
ao cargo de Enfermeira. 

  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no uso das suas 
atribuições legais previstas na lei Orgânica do Município, 
com fulcro na Lei Municipal nº 875/97, Processo 
Administrativo 039/2020 e Protocolo Servidor 2.790/2021 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º -Cessar a licença sem vencimento referente a 
portaria nº 312/2021 e determinar o retorno da senhora 
Kardenia Tatiana Costa, Auxiliar de Saúde Bucal, 
Matrícula Funcional n° 20150005, para exercer suas 
atribuições junto à Secretaria de Saúde do Município de 
Santa Rita, a partir de 01/09/2021. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Santa Rita-PB, 23 de setembro de 2021. 
 

Emerson Fernandes A.Panta 
Prefeito 

 
 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 27/2021 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL – SMSEG, E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA 
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Fica criada a Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social - SMSEG, com a finalidade de 
propor e conduzir a política de segurança pública e defesa 
social do município, coordenando a atuação dos órgãos 
públicos municipais de forma articulada, interagindo com a 
comunidade e priorizando nas políticas públicas a 
prevenção à violência. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 2º À Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Defesa Social compete: 
 
I - estabelecer as políticas, diretrizes e programas de 
segurança pública e defesa social no Município; 
II - planejar, acompanhar e executar as ações de segurança 
pública e defesa social; 
 
III - assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais 
na coordenação das ações de defesa social do Município; 
 
IV - promover a articulação e cooperação entre as instâncias 
federal e estadual, articulando-se com os demais órgãos da 
Administração e com a sociedade, visando otimizar as ações 
na área de segurança pública e social de interesse do 
Município; 
 
V - promover a gestão dos mecanismos de proteção do 
patrimônio público municipal e de seus usuários, com 
aplicação de tecnologia apropriada; 
 
VI - implementar, em conjunto com os demais órgãos 
envolvidos, o Plano Municipal de Segurança Pública; 
 
VII - promover, apoiar e divulgar normas e diretrizes de 
direitos humanos, visando à garantia efetiva dos direitos do 
cidadão; 
 
VIII - promover a vigilância dos logradouros públicos por 
meio de centrais de vídeo-monitoramento e demais 
tecnologias avançadas; 
 
IX - promover e realizar a vigilância dos órgãos públicos 
municipais; 
 
X - exercer ação preventiva de defesa social em eventos 
realizados sob a responsabilidade de agentes públicos 
municipais; 
 
XI - colaborar com a fiscalização municipal, na aplicação da 
legislação referente ao exercício do poder de polícia 
administrativa do Município; 
 
XII - promover a fiscalização das vias públicas, oferecendo 
o necessário suporte às demais secretarias municipais; 
 
XIII - acompanhar os órgãos institucionais de segurança de 
atividades operacionais de rotina ou emergenciais, 
realizadas dentro dos limites do Município; 
 
XIV - coordenar as ações de defesa civil no Município; 
 
XV - realizar estudos e avaliar riscos de desastres no 
Município, planejando e promovendo ações de prevenção; 
 
XVI - promover cursos, oficinas, seminários e encontros 
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com vistas à formação e a capacitação de pessoas, para 
serem agentes promotores e divulgadores de assuntos 
inerentes à defesa civil do Município; 
 
XVII - atuar em parceria com os demais órgãos e entidades 
no combate e prevenção à exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 
 
XVIII - coordenar as ações da Guarda Municipal de Santa 
Rita e dos Vigias e Vigilantes municipais; 
 
XIX - implantar postos fixos da Guarda Municipal em 
pontos estratégicos de acordo com o interesse da segurança 
urbana; 
 
XX - contribuir para a prevenção e a diminuição da 
violência e da criminalidade, promovendo a mediação de 
conflitos e o respeito aos direitos fundamentais do cidadão; 
 
XXI - manter um serviço de “disque-denúncia”; 
 
XXII - implementar ações e projetos que promova a cultura 
de paz; 
 
XXIII - elaborar estudos e apresentar projetos visando a 
uma efetiva participação da pasta na política nacional de 
prevenção às drogas; 
 
XXIV - proceder, no âmbito do seu órgão, a gestão e o 
controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na 
sua Unidade, bem como a gestão de pessoas e recursos 
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; 
 
XXV - emitir pareceres jurídicos no âmbito de suas 
competências, por meio de seus assessores jurídicos; 
 
XVI - executar outras atividades correlatas às suas 
competências ou atribuições específicas criadas por lei. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 3º A Secretaria Municipal Segurança Pública e Defesa 
Social goza de autonomia administrativa, com dotações 
orçamentárias próprias e tem a seguinte estrutura 
organizacional: 
 
I - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR: 
 
a) Gabinete da Secretaria; 
 
II - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 
 
a) Assessoria Administrativa de Gabinete; 
b) Assessoria Especial; 
c) Coordenadoria Jurídica; 
 
III - ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA: 
 
a) Guarda Municipal - GM; 
 
1. Ouvidoria; 
2. Corregedoria; 
3. Departamento de Planejamento e Treinamento; 

4. Departamento de Inteligência Operacional: 
 
4.1. Divisão de Operações Especiais; 
4.2. Divisão de Segurança Eletrônica; 
 
b) Defesa Civil; 
c) Departamento de Vigilância Municipal; 
d) Conselho Municipal de Segurança Pública; 
e) Centro de Gerenciamento de Santa Rita – CGSR: 
1. Departamento de Vídeo Monitoramento; 
 
IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO: 
 
a) Departamento Administrativo e Financeiro; 
 
1. Divisão de Compras, Patrimônio e Almoxarifado; 
2. Divisão de Contabilidade e Finanças; 
 
b) Departamento de Gestão de Pessoas; 
c) Departamento de Transporte; 
d) Departamento de Informática. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR 

 
Seção I 

Do Gabinete da Secretaria 
 
Art. 4º O Gabinete da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social é composto pelos seguintes cargos: 
 
I - Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa 
Social; 
 
II - Secretário Adjunto Municipal de Segurança Pública e 
Defesa Social; 
 
III - Assessor Administrativo de Gabinete; 
 
IV - servidores públicos municipais ocupantes de cargos 
efetivos de caráter administrativo. 
 

Subseção I 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa 

Social 
 
Art. 5º A Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Defesa Social tem como titular o Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social, cargo de livre nomeação 
e exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo exigido do 
ocupante o requisito mínimo de ser brasileiro maior de 18 
(dezoito) anos de idade e no exercício dos direitos políticos. 
 
Art. 6º No exercício de suas atribuições, além das previstas 
nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Municipal nº 16, 
de 06 de julho de 2018, cabe ao Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social: 
 
I - definir o programa de atividades, metas e planejamento 
da Secretaria; 
 
II - coordenar a política de segurança pública, defesa civil e 
vigilância do Município de Santa Rita; 
 
III - estabelecer ações, celebrar convênios e parcerias, nos 
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termos do art. 2º desta Lei Complementar; 
 
IV - proferir decisão definitiva em processos 
administrativos no âmbito de sua competência; 
 
V - determinar a instauração de sindicâncias e processos 
administrativos disciplinares, cabendo-lhe a aplicação de 
penalidades previstas no Estatuto do Servidor Público 
Municipal. 
 
VI - delegar competências aos servidores para a prática de 
atos específicos, segundo as conveniências de gestão; 
 
VII - ordenar despesas; 
 
VIII - exercer outras atividades inerentes à investidura no 
cargo, em especial dar fiel cumprimento às competências da 
Secretaria, bem como aquelas conferidas ou delegadas pelo 
Prefeito Municipal. 
 

Subseção II 
Do Secretário Adjunto Municipal de Segurança 

Pública e Defesa Social 
 
Art. 7º Para ocupar o cargo de Secretário Adjunto 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Prefeito Constitucional, é exigido do ocupante o 
requisito mínimo de sendo exigido do ocupante o requisito 
mínimo de ser brasileiro maior de 18 (dezoito) anos de idade 
e no exercício dos direitos políticos. 
 
Art. 8º No exercício de suas atribuições, cabe ao Secretário 
Adjunto Municipal de Segurança Pública e Defesa Social: 
 
I - substituir o Secretário, em seus impedimentos, férias, 
licenças, afastamentos temporários e na vacância do cargo; 
 
II - planejar, orientar, dirigir e controlar, em articulação com 
o Secretário da pasta, as atividades dos órgãos da estrutura 
organizacional da Secretaria; 
 
III - auxiliar o Secretário da pasta na comprovação da 
legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e 
eficiência das gestões orçamentária, financeira, 
administrativa e patrimonial da Secretaria; 
 
IV - realizar junto com o Secretário da pasta o Controle 
Interno da Secretaria; 
 
V - elaborar atos normativos e expedientes oficiais 
conforme legislação em vigor; 
 
VI - exercer outras atividades inerentes à investidura no 
cargo e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Secretário da pasta. 
 

CAPÍTULO V 
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

 
Seção I 

Da Assessoria Administrativa do Gabinete 
 
Art. 9º A assessoria administrativa do Gabinete a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social é composta 

pelos ocupantes dos cargos de Assessor Administrativo de 
Gabinete e servidores públicos efetivos vinculados à sua 
estrutura organizacional. 
 
Art. 10. Para o cargo de Assessor Administrativo de 
Gabinete, de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito Constitucional, é exigido do 
ocupante o requisito mínimo de possuir Diploma ou 
Certificado de conclusão de Nível Médio ou Técnico 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 11. São atribuições do Assessor Administrativo de 
Gabinete: 
 
I - coordenar, controlar e supervisionar as atividades 
desenvolvidas pelo Gabinete da Secretaria; 
 
II - encaminhar, revisar e controlar documentação e 
correspondência no âmbito do Gabinete da Secretaria; 
 
III - supervisionar e exercer ação gerencial e de apoio à 
execução de atos do Gabinete da Secretaria; 
 
IV - preparar e encaminhar a agenda e os expedientes do 
Secretário; 
 
V - disponibilizar os Instrumentos Normativos emitidos 
pelo Gabinete da Secretaria; 
 
VI - propor as medidas necessárias no tocante a recursos 
humanos e materiais indispensáveis ao funcionamento do 
Gabinete da Secretaria; 
 
VII - responsabilizar-se pelo recebimento, encaminhamento 
e arquivamento, quando devido, de toda a documentação 
encaminhada ao Gabinete da Secretaria; 
 
VIII - colaborar na preparação do relatório geral da 
Secretaria; 
 
IX - executar outras atividades correlatas às suas 
atribuições. 
 

Seção II 
Da Assessoria Especial 

 
Art. 12. A assessoria especial de apoio técnico-científico 
aos órgãos da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Defesa Social é composta pelos ocupantes dos cargos de 
Assessor Especial I, Assessor Especial II e Assessor 
Especial III vinculados à sua estrutura organizacional. 
 
Art. 13. Os cargos de Assessor Especial, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Constitucional, possuem os símbolos, as quantidades, os 
vencimentos, os requisitos de investidura e as atribuições 
descritos no Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 
16, de 06 de julho de 2018, e suas posteriores alterações. 
 

Seção III 
Da Coordenadoria Jurídica 

 
Art. 14. Compete à Coordenadoria Jurídica: 
 
I - coordenar as atividades de consultoria e assessoria 
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jurídicas em questões de Direito e de Técnica Legislativa, 
no âmbito da SMSEG, não incluídas na competência de 
outros setores; 
 
II - prestar assistência ao Secretário, Secretário Adjunto, 
Diretores, Assessores e demais servidores da Secretaria nas 
demandas a ele submetidas; 
 
III - manter articulação permanente com a 
Procuradoria-Geral do Município - PGM; 
 
IV - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 15. A Coordenadoria jurídica dos órgãos da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social é composta 
pelos seguintes cargos: 
 
I - Coordenador Jurídico; 
 
II - Assessor Jurídico; 
 
III - servidores públicos efetivos vinculados à sua estrutura 
organizacional. 
 
Art. 16. Para os cargos de Coordenador Jurídico e Assessor 
Jurídico, de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito Constitucional, é exigido do 
ocupante o requisito mínimo de possuir Diploma ou 
Certificado de conclusão no curso de Direito emitido por 
instituição reconhecida pelo MEC e inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB. 
 
Art. 17. São atribuições do Coordenador Jurídico: 
 
I - coordenar programas, atividades e trabalhos especiais de 
consultoria e Assessoria jurídicas em questões de Direito e 
de Técnica Legislativa, de que for incumbida pelo 
Secretário da pasta; 
 
II - prestar assistência ao Secretário, Secretário Adjunto, 
Diretores, Assessores e demais servidores da Secretaria nas 
demandas a eles submetidas em matérias e questões em 
geral que envolvam aspectos jurídicos e legais; 
 
III - coordenar as atividades relativas à instrução de 
processos administrativos de competência da Secretaria de 
sua lotação; 
 
IV - analisar processos administrativos que dizem respeito a 
matérias relativas à competência geral da Secretaria de sua 
lotação, emitindo despachos e pareceres jurídicos 
opinativos; 
 
V - coletar, classificar e analisar dados referentes às 
demandas judiciais que gerem obrigações à Secretaria de 
sua lotação, e cadastrá-las em sistema próprio para 
acompanhamento; 
 
VI - elaborar expedientes oficiais e respostas técnicas a 
pleitos de natureza vinculada à atividade finalística da 
Secretaria de sua lotação; 
 
VII - examinar e propor a elaboração de projetos de lei e 
atos legais, regulamentares e administrativos, de natureza 
vinculada à atividade finalística da Secretaria de sua lotação; 

 
VIII - manter articulação com as orientações e projetos 
desenvolvidos e coordenados pela Procuradoria-Geral do 
Município - PGM; 
 
IX - praticar os demais atos inerentes ao exercício de suas 
atribuições que exijam a utilização preponderante de 
conhecimento jurídico e administrativo. 
 
Art. 18. São atribuições do Assessor Jurídico: 
 
I - prestar assistência ao Secretário, Secretário Adjunto, 
Diretores, Assessores e demais servidores da Secretaria nas 
demandas a eles submetidas em matérias e questões em 
geral que envolvam aspectos jurídicos e legais; 
 
II - analisar processos administrativos que dizem respeito a 
matérias relativas à competência geral da Secretaria de sua 
lotação, emitindo despachos e pareceres jurídicos opinativos 
nos processos administrativos da competência da Secretaria; 
 
III - examinar e elaborar proposição de atos legais, 
regulamentares e administrativos, de natureza vinculada à 
atividade finalística da Secretaria; 
 
IV - participar da elaboração de projetos de lei e demais atos 
relacionados com as ações de competência da Secretaria; 
 
V - manter articulação com as orientações e projetos 
desenvolvidos e coordenados pela Procuradoria-Geral do 
Município - PGM; 
 
VI - praticar os demais atos inerentes ao exercício de suas 
atribuições que exijam a utilização preponderante de 
conhecimento jurídico e administrativo; 
 
VII - executar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA 

 
Seção I 

Da Guarda Municipal 
 

Subseção I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 19. A Guarda Municipal (GM) do Município de Santa 
Rita é uma corporação uniformizada e armada, equipada, 
organizada com base na hierarquia e na disciplina, com 
fundamento nas Constituições Federal e Estadual, vinculada 
à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa 
Social e subordinada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
 
Art. 20. A Guarda Municipal utilizará uniforme e 
equipamentos padronizados na cor azul-marinho. 
 
Art. 21. O quantitativo de efetivos da Guarda Municipal 
será composto de acordo com os percentuais do total de 
habitantes do município nos termos do art. 7º da Lei Federal 
nº 13.022, de 08 de agosto de 2014. 
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Art. 22. A Guarda Municipal será formada por servidores 
públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e 
salários, garantida a progressão funcional, conforme 
disposto em lei municipal. 
 
Parágrafo único. Para ocupação dos cargos em todos os 
níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser 
observado o percentual mínimo para o sexo feminino, 
definido em lei municipal. 
 
Art. 23. Os cargos em comissão da Guarda Municipal 
deverão ser providos por membros efetivos do quadro de 
carreira do órgão ou entidade. 
 
Parágrafo único. Nos primeiros 4 (quatro) anos de 
funcionamento, os cargos em comissão da Guarda 
Municipal poderão ser ocupados por profissional estranho a 
seus quadros, sendo-lhe exigido o Diploma ou Certificado 
de conclusão de Nível Médio emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC, e que tenha, preferencialmente, 
experiência ou formação na área de segurança ou defesa 
social, atendido o disposto no caput. 
 
Art. 24. A Guarda Municipal terá um Comandante, que será 
substituído nos casos de ausência ou impedimentos legais 
pelo Subcomandante. 
 

Subseção II 
Dos Princípios Básicos Guarda Municipal 

 
Art. 25. São princípio básicos da Guarda Municipal: 
 
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do 
exercício da cidadania e das liberdades públicas; 
 
II - preservação da vida, redução do sofrimento e 
diminuição das perdas; 
 
III - patrulhamento preventivo; 
 
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e 
 
V - uso progressivo da força. 
 

Subseção III 
Da Competência da Guarda Municipal 

 
Art. 26. Compete à Guarda Municipal: 
 
I - exercer vigilância sobre os bens públicos municipais com 
vistas à proteção preventiva e preservação dos bens (de uso 
comum, especial e dominiais), serviços, logradouros 
públicos municipais e instalações do Município; 
 
II - intervir, gerenciar e mediar conflitos e crises em bens, 
serviços e instalações municipais ou relacionadas ao 
exercício de atividades controladas pelo poder público 
municipal; 
 
III - realizar o patrulhamento ostensivo, executando 
operações relacionadas com a segurança pública, com o 
objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, 
o patrimônio público e o de terceiros; 
 
IV - garantir os serviços de responsabilidade do Município 

e, bem assim, sua ação fiscalizadora no desempenho de 
atividades de polícia administrativa, nos termos das 
Constituições da República e do Estado da Paraíba, bem 
como da Lei Orgânica para o Município de Santa Rita; 
 
V - auxiliar, nos limites das suas atribuições, às Polícias 
Federal e Estadual; 
 
VI - auxiliar na proteção das áreas de preservação 
ambiental, mananciais e recursos hídricos do Município; 
 
VII - colaborar e atuar, na sua área de competência, na 
prevenção e repressão ao crime; 
 
VIII - atuar diretamente na repressão e remoção de 
ocupações irregulares de áreas públicas, podendo, 
concorrentemente com os fiscais de obras municipais, atuar 
na proteção do meio ambiente e no exercício do poder de 
polícia administrativa, para cessar as atividades que 
violarem as normas de posturas, saúde, sossego, higiene, 
funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da 
coletividade e às previstas em leis para parcelamento, 
ocupação e uso do solo; 
 
IX - fiscalizar, concorrentemente, com agentes do controle 
urbano, o comércio informal nas vias e logradouros 
públicos, praticando, inclusive, atos de apreensão de 
mercadorias irregulares; 
 
X - colaborar com o Poder Judiciário e com o Ministério 
Público, especialmente no que tange às medidas de proteção 
à criança e ao adolescente, no cumprimento da legislação 
eleitoral e na defesa do meio ambiente; 
 
XI - exercer o serviço de patrulhamento escolar na rede 
municipal de ensino; 
 
XII - apoiar o órgão de trânsito municipal da cidade, no 
cumprimento da legislação de trânsito, planejamento, 
fixando diretrizes, coordenando e executando a fiscalização 
e o policiamento de trânsito de competência do Município, 
nos termos da legislação em vigor; 
 
XIII - assegurar, a livre circulação nas ruas da cidade, 
podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas 
emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das 
normas legais relativas ao direito de vizinhança, 
promovendo a interdição de construções, obras e instalações 
não autorizadas; 
 
XIV - executar medidas de segurança, planejamento e 
escoltas nos deslocamentos do Prefeito e outras autoridades, 
quando necessário, e sob a coordenação do órgão 
competente; 
 
XV - instalar, gerir e manter, com a ajuda dos órgãos 
municipais, um ponto de apoio dos Guardas Municipais, 
denominado “Base Comunitária da Guarda Municipal”, a 
ser utilizado para interação com a população em geral 
quanto às demandas relacionadas à segurança em regiões 
estratégicas no Município; 
 
XVI - executar outras atividades correlatas. 
 

Subseção IV 
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Do Comandante e do Subcomandante 

 
Art. 27. O Comandante, cargo de provimento em comissão, 
de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Constitucional, nos termos da lei, é o responsável pelo 
desenvolvimento das atividades operacionais, 
administrativas e disciplinares do órgão, observando os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
 
Parágrafo único. O Comandante será substituído nos casos 
de ausência ou impedimentos legais pelo Subcomandante, 
cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito Constitucional, nos termos da lei. 
 
Art. 28. São atribuições do Comandante da Guarda 
Municipal: 
 
I - elaborar, de forma participativa, o plano de trabalho da 
guarda civil municipal; 
 
II - cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas do 
Chefe do Poder Executivo; 
 
III - expedir atos administrativos da sua competência e 
instruções para execução de Leis, Decretos e Regulamentos; 
 
IV - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. O Comandante será substituído nos casos 
de ausência ou impedimentos legais pelo Subcomandante, 
cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito Constitucional, nos termos da lei. 
 
Art. 29. São atribuições do Subcomandante da Guarda 
Municipal: 
 
I - substituir o Comandante em suas ausências e 
impedimentos legais, obedecendo o rol de incumbências do 
Comandante; 
 
II - assessorar e auxiliar o Comandante no desempenho das 
atribuições que lhe são próprias; 
 
III - cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do 
Comandante; 
 
IV - zelar pela disciplina da Guarda Municipal; 
 
V - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Comandante da Guarda Municipal; 
 

Subseção V 
Da Ouvidoria 

 
Art. 30. Compete à Ouvidoria da Guarda Municipal: 
 
I - fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de 
qualificação das atividades desenvolvidas pelos servidores 
integrantes da SMSEG; 
 
II - manter articulação permanente com o Departamento de 

Ouvidoria Geral do Município para fins de orientação 
normativa e supervisão técnica; 
 
III - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 31. A Ouvidoria da Guarda Municipal terá um 
Ouvidor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, nos 
termos da lei, sendo diretamente subordinado ao 
Comandante. 
 
Art. 32. São atribuições do Ouvidor da Guarda Municipal: 
 
I - estimular o fortalecimento da democracia e elevação da 
qualidade dos serviços prestados pelo município referente às 
demandas de segurança pública e defesa social, por meio 
das manifestações de informações, reclamações, 
solicitações, denúncias, sugestões e elogios recebidos pelos 
canais de comunicação; 
 
II - propor as medidas cabíveis decorrentes do acolhimento 
de denúncias, reclamações ou sugestões à autoridade 
competente referente às demandas de segurança pública e 
defesa social; 
 
III - solicitar documentos e informações aos órgãos 
competentes da Administração Pública Direta do Poder 
Executivo Municipal, bem como às entidades competentes, 
sempre que necessário ao exercício de suas atribuições; 
 
IV - formular e encaminhar as denúncias e queixas aos 
órgãos competentes, em especial à Coordenadoria Jurídica 
da SMSEG, à Corregedoria da Guarda Municipal e ao 
Ministério Público; 
 
V - dar ciência das irregularidades no âmbito da SMSEG ao 
Secretário; 
 
VI - receber denúncias de quaisquer violações de direitos 
individuais ou coletivos de atos legais, neles incluídos todos 
os contrários à saúde pública, bem como qualquer ato de 
improbidade administrativa, praticados por agentes ou 
servidores públicos de qualquer natureza, vinculados direta 
ou indiretamente à SMSEG; 
 
VII - promover as ações necessárias à apuração da 
veracidade das reclamações e denúncias e, sendo o caso, 
tomar as providências necessárias ao saneamento das 
irregularidades e ilegalidades constatadas; 
 
VIII - produzir, semestralmente, ou quando oportuno, 
apreciações críticas sobre a atuação da SMSEG, 
encaminhando-as ao Comando e ao Corregedor da Guarda 
Municipal e ao Departamento de Ouvidoria Geral do 
Município; 
 
IX - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pela chefia 
imediata. 
 
Parágrafo único. A Ouvidoria da Guarda Municipal 
manterá o sigilo da fonte e a proteção do denunciante, 
quando for o caso. 
 

Subseção VI 
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Da Corregedoria 

 
Art. 33. Compete à Corregedoria da Guarda Municipal: 
 
I - fiscalizar a legalidade das atividades funcionais dos 
servidores dos órgãos e das unidades da Guarda Municipal; 
 
II - apurar as infrações disciplinares atribuídas aos 
servidores integrantes da Guarda Civil Municipal; 
 
III - apreciar as representações sobre a atuação dos 
servidores e emitir parecer sobre o desempenho dos mesmos 
e opinar fundamentadamente quanto a sua confirmação no 
cargo, exoneração e/ou demissão; 
 
IV - promover investigação sobre o comportamento ético, 
social e funcional dos candidatos a cargos na Guarda Civil 
Municipal, bem como dos ocupantes desses cargos em 
estágio probatório e dos indicados para o exercício de 
chefias, observadas as normas legais e regulamentares 
aplicáveis; 
 
V - realizar correição em qualquer setor administrativo, 
sugerindo as medidas necessárias à racionalização e 
eficiência dos serviços; 
 
VI - instaurar de ofício ou por determinação superior, 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares, 
submetendo-os à decisão do Comandante da Guarda 
Municipal; 
 
VII - propor adoção de medidas destinadas a enaltecer ações 
meritórias praticadas por integrantes da Guarda Civil 
Municipal; e, 
 
VIII - assistir o Comandante da Guarda Municipal nos 
assuntos disciplinares; 
 
IX - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 34. A Corregedoria da Guarda Municipal terá um 
Corregedor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, nos 
termos da lei, sendo diretamente subordinado ao 
Comandante. 
 
Art. 35. São atribuições do Corregedor da Guarda 
Municipal: 
 
I - fiscalizar a legalidade das atividades funcionais dos 
servidores dos órgãos e das unidades da Guarda Municipal; 
 
II - apurar as infrações disciplinares atribuídas aos 
servidores integrantes da Guarda Civil Municipal; 
 
III - apreciar as representações sobre a atuação dos 
servidores e emitir parecer sobre o desempenho dos mesmos 
e opinar fundamentadamente quanto a sua confirmação no 
cargo, exoneração e/ou demissão; 
 
IV - promover investigação sobre o comportamento ético, 
social e funcional dos candidatos a cargos na Guarda Civil 
Municipal, bem como dos ocupantes desses cargos em 
estágio probatório e dos indicados para o exercício de 
chefias, observadas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis; 
 
V - realizar correição em qualquer setor administrativo, 
sugerindo as medidas necessárias à racionalização e 
eficiência dos serviços; 
 
VI - instaurar de ofício ou por determinação superior, 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares, 
submetendo-os à decisão do Comandante da Guarda 
Municipal; 
 
VII - propor adoção de medidas destinadas a enaltecer ações 
meritórias praticadas por integrantes da Guarda Civil 
Municipal; e, 
 
VIII - assistir o Comandante da Guarda Municipal nos 
assuntos disciplinares; 
 
IX - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pela chefia 
imediata. 
 
Art. 36. Para efeito do controle interno exercido pela 
Corregedoria, a Guarda Municipal terá Código de Conduta 
próprio, conforme dispuser lei municipal específica para tal 
finalidade. 
 
Parágrafo único. A Guarda Municipal não pode ficar 
sujeita a regulamentos disciplinares de natureza militar. 
 

Subseção VII 
Do Departamento de Planejamento e Treinamento 

 
Art. 37. Compete ao Departamento de Planejamento e 
Treinamento: 
 
I - coordenar, implementar e avaliar o processo permanente 
de planejamento participativo e integrado, orientado por 
problemas e necessidades de vinculados às competências da 
SMSEG, definindo metas e estabelecendo indicadores de 
resultados; 
 
II - gerenciar e integrar as atividades relacionadas com o 
planejamento, avaliação e desenvolvimento organizacional 
no âmbito da SMSEG; 
 
III - orientar o desdobramento de diretrizes e controlar o 
alcance das metas e resultados estratégicos no âmbito da 
SMSEG; 
 
IV - promover articulação com os demais departamentos e 
divisões da SMSEG para melhoria das atividades, ações e 
aperfeiçoamento dos processos de trabalho; 
 
V - consolidar as informações derivadas das estratégias e 
políticas em segurança pública e defesa social; 
 
VI - preparar as informações técnicas para as reuniões de 
gestão estratégica; 
 
VII - monitorar o desenvolvimento dos objetivos, 
indicadores, metas, projetos e planos estratégicos de ação, 
recepcionando os dados respectivos; 
 
VIII - promover e apoiar a realização de eventos sobre 
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planejamento, monitoramento e avaliação em segurança 
pública e defesa social; 
 
IX - promover a participação dos servidores do município 
em palestras, cursos, seminários e encontros para a 
formação permanente em serviço e aprimoramento da 
produtividade e qualidade na execução de serviços públicos; 
 
X - orientar e supervisionar os órgãos da SMSEG quanto 
aos procedimentos e elaboração de documentos 
relacionados à Secretaria; 
 
XI - realizar, organizar e executar treinamentos aos Guardas 
Municipais em conformidade com a lei; 
 
XII - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 38. O Departamento de Planejamento e Treinamento 
da Guarda Municipal terá um Diretor, cargo de provimento 
em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Constitucional, nos termos da lei, sendo diretamente 
subordinado ao Comandante. 
 
Art. 39. São atribuições do Diretor do Departamento de 
Planejamento e Treinamento: 
 
I - coordenar, implementar e avaliar o processo permanente 
de planejamento participativo e integrado, orientado por 
problemas e necessidades de vinculados às competências da 
Guarda Municipal, definindo metas e estabelecendo 
indicadores de resultados; 
 
II - gerenciar e integrar as atividades relacionadas com o 
planejamento, avaliação e desenvolvimento organizacional 
no âmbito da Guarda Municipal; 
 
III - orientar o desdobramento de diretrizes e controlar o 
alcance das metas e resultados estratégicos no âmbito da 
Guarda Municipal; 
 
IV - promover articulação com os demais departamentos e 
divisões da SMSEG para melhoria das atividades, ações e 
aperfeiçoamento dos processos de trabalho; 
 
V - consolidar as informações derivadas das estratégias e 
políticas em segurança pública e defesa social; 
 
VI - preparar as informações técnicas para as reuniões de 
gestão estratégica; 
 
VII - monitorar o desenvolvimento dos objetivos, 
indicadores, metas, projetos e planos estratégicos de ação, 
recepcionando os dados respectivos; 
 
VIII - promover e apoiar a realização de eventos sobre 
planejamento, monitoramento e avaliação em segurança 
pública e defesa social; 
 
IX - promover a participação dos servidores do município 
em palestras, cursos, seminários e encontros para a 
formação permanente em serviço e aprimoramento da 
produtividade e qualidade na execução de serviços públicos; 
 
X - orientar e supervisionar os órgãos da Guarda Municipal 
quanto aos procedimentos e elaboração de documentos 

relacionados à Secretaria; 
 
XI - realizar, organizar e executar treinamentos aos Guardas 
Municipais em conformidade com a lei; 
 
XII - participar nos programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal na área de segurança pública e 
defesa social para fins de realizar treinamento de pessoal do 
Poder Executivo Municipal; 
 
XIII - executar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Comandante. 
 

Subseção VIII 
Do Departamento de Inteligência Operacional 

 
Art. 40. Compete ao Departamento de Inteligência 
Operacional: 
 
I - atividades de natureza policial, envolvendo 
planejamento, coordenação, capacitação, controle e 
execução administrativa e operacional, bem como 
articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, 
em âmbito nacional; 
 
II - analisar, discutir e decidir acerca da escala dos Guardas 
Civis Municipais; 
 
III - a administração estratégica do contingente da Guarda 
Municipal; 
 
IV - o planejamento estratégico para uso do efetivo da 
Guarda Municipal nos eventos; 
 
V - contribuir com subsídios para propostas de ajustes e 
modificações na legislação, necessários à modernização do 
ambiente institucional de atuação da Guarda Municipal; 
 
VI - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à Guarda 
Municipal; 
 
VII - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas 
atividades; 
 
VIII - emitir parecer acerca da possibilidade da cessão, 
requisição, promoção e afastamento de servidores para 
participação em eventos de capacitação "latu sensu” e 
“stricto sensu”, na forma da legislação em vigor; 
 
IX - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares 
no âmbito das atribuições da Guarda Municipal; 
 
X - zelar pelo desenvolvimento e credibilidade interna e 
externa da Secretaria e pela legitimidade de suas ações; 
 
XI - zelar pelo cumprimento dos planos e programas da 
Guarda Municipal; 
 
XII - praticar e expedir os atos de gestão administrativa no 
âmbito de suas atribuições; 
 
XIII - executar as decisões tomadas pelo Comando da 
Guarda Municipal; 
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XIV - criar e manter uma Sala de Planejamento destinada a 
subsidiar o planejamento operacional ou de execução de 
obras por meio da instalação de softwares capazes de dar 
agilidade à gestão do planejamento, com a integração de 
vários bancos de dados relacionados à estrutura da cidade; 
 
XV - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 41. O Departamento de Inteligência Operacional da 
Guarda Municipal terá um Diretor, cargo de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Constitucional, nos termos da lei, sendo diretamente 
subordinado ao Comandante. 
 
Art. 42. São atribuições do Diretor do Departamento de  
Inteligência Operacional: 
 
I - atividades de natureza policial, envolvendo 
planejamento, coordenação, capacitação, controle e 
execução administrativa e operacional, bem como 
articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, 
em âmbito nacional; 
 
II - analisar, discutir e decidir acerca da escala dos Guardas 
Civis Municipal; 
 
III - a administração estratégica do contingente da Guarda 
Municipal; 
 
IV - o planejamento estratégico para uso do efetivo da 
Guarda Municipal nos eventos; 
 
V - contribuir com subsídios para propostas de ajustes e 
modificações na legislação, necessários à modernização do 
ambiente institucional de atuação da Guarda Municipal; 
 
VI - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à Guarda 
Municipal; 
 
VII - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas 
atividades; 
 
VIII - emitir parecer acerca da possibilidade da cessão, 
requisição, promoção e afastamento de servidores para 
participação em eventos de capacitação "latu sensu” e 
“stricto sensu", na forma da legislação em vigor; 
 
IX - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares 
no âmbito das atribuições da Guarda Municipal: 
 
X - zelar pelo desenvolvimento e credibilidade interna e 
externa da Secretaria e pela legitimidade de suas ações; 
 
XI - zelar pelo cumprimento dos planos e programas da 
Guarda Municipal; 
 
XII - praticar e expedir os atos de gestão administrativa no 
âmbito de suas atribuições; 
 
XIII - executar as decisões tomadas pelo Comando da 
Guarda Municipal; 
 
XIV - criar e manter uma Sala de Planejamento destinada a 
subsidiar o planejamento operacional ou de execução de 
obras por meio da instalação de softwares capazes de dar 

agilidade à gestão do planejamento, com a integração de 
vários bancos de dados relacionados à estrutura da cidade; 
 
XV - executar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Comandante. 
 

Subseção IX 
Da Divisão de Operações Especiais 

 
Art. 43. Compete à Divisão de Operações Especiais: 
 
I - criar e manter uma Sala de Planejamento destinada a 
subsidiar o planejamento operacional ou de execução de 
obras por meio da instalação de softwares capazes de dar 
agilidade à gestão do planejamento, com a integração de 
vários bancos de dados relacionados à estrutura da cidade; 
 
II - criar e manter uma espaços destinados aos 
representantes de diversos órgãos e Secretarias do 
Município e do Estado, cuja função seja a de coordenar o 
atendimento às demandas chegadas à Guarda Municipal; 
 
III - organizar, propor e planejar operações especiais 
relacionadas às competências da Guarda Municipal; 
 
IV - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 44. A Divisão de Operações Especiais da Guarda 
Municipal terá um Diretor, cargo de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Constitucional, nos termos da lei, sendo diretamente 
subordinado ao Diretor de Departamento de Inteligência 
Operacional. 
 
Art. 45. São atribuições do Diretor de Divisão de Operações 
Especiais: 
 
I - criar e manter uma Sala de Planejamento destinada a 
subsidiar o planejamento operacional ou de execução de 
obras por meio da instalação de softwares capazes de dar 
agilidade à gestão do planejamento, com a integração de 
vários bancos de dados relacionados à estrutura da cidade; 
 
II - criar e manter uma espaços destinados aos 
representantes de diversos órgãos e Secretarias do 
Município e do Estado, cuja função seja a de coordenar o 
atendimento às demandas chegadas à Guarda Municipal; 
 
III - organizar, propor e planejar operações especiais 
relacionadas às competências da Guarda Municipal; 
 
IV - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Comandante. 
 

Subseção X 
Da Divisão de Segurança Eletrônica 

 
Art. 46. Compete à Divisão de Segurança Eletrônica: 
 
I - produzir conhecimentos, acompanhando o 
desenvolvimento do Município a fim de atender as 
demandas de segurança pública e defesa social na área de 
inteligência e segurança eletrônica; 
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II - subsidiar a Guarda Municipal com conhecimentos 
produzidos pelas áreas de inteligência e segurança 
eletrônica; 
 
III - promover a identificação, o acompanhamento e a 
avaliação das ameaças reais ou potenciais à segurança 
pública do Município de Santa Rita, colhendo e catalogando 
informações que subsidiem ações para neutralizar, coibir e 
reprimir atos criminosos de qualquer natureza; 
 
IV - coordenar o planejamento e a execução das atividades 
de inteligência e contra inteligência, no âmbito da 
tecnologia, a fim de atender as demandas da Guarda 
Municipal; 
 
V - realizar coletas e análises de dados estatísticos, estudos 
e pesquisas referentes às suas atividades; 
 
VI - viabilizar e articular intercâmbio de experiências 
técnicas e operacionais entre os órgãos de atividades 
policiais no âmbito geral; 
 
VII - produzir conhecimentos sobre segurança eletrônica 
que subsidiem decisões nas esferas dos governos municipal, 
estadual e federal; 
 
VIII - produzir documentos de inteligência que, depois de 
aprovados pelo Secretário, serão difundidos; 
 
IX - manter e atualizar o banco de dados com a finalidade 
de atender a planejamentos, tomada de decisões ou de 
acompanhamento de ações planejadas, exclusivamente, 
dedicados à segurança pública eletrônica do Município; 
 
X - manter e atualizar banco de dados sobre fatos e 
situações, assuntos e outras informações relevantes por área 
de análise; 
 
XI - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 47. A Divisão de Segurança Eletrônica da Guarda 
Municipal terá um Diretor, cargo de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Constitucional, nos termos da lei, sendo diretamente 
subordinado ao Diretor de Departamento de Inteligência 
Operacional. 
 
Art. 48. São atribuições do Diretor de Divisão de Segurança 
Eletrônica: 
 
I - produzir conhecimentos, acompanhando o 
desenvolvimento do Município a fim de atender as 
demandas de segurança pública e defesa social na área de 
inteligência e segurança eletrônica; 
 
II - subsidiar a Guarda Municipal com conhecimentos 
produzidos pelas áreas de inteligência e segurança 
eletrônica; 
 
III - promover a identificação, o acompanhamento e a 
avaliação das ameaças reais ou potenciais à segurança 
pública do Município de Santa Rita, colhendo e catalogando 
informações que subsidiem ações para neutralizar, coibir e 
reprimir atos criminosos de qualquer natureza; 

 
IV - coordenar o planejamento e a execução das atividades 
de inteligência e contra inteligência, no âmbito da 
tecnologia, a fim de atender as demandas da segurança 
pública municipal da cidade do Santa Rita; 
 
V - realizar coletas e análises de dados estatísticos, estudos 
e pesquisas referentes às suas atividades; 
 
VI - viabilizar e articular intercâmbio de experiências 
técnicas e operacionais entre os órgãos de atividades 
policiais no âmbito geral; 
 
VII - produzir conhecimentos sobre segurança eletrônica 
que subsidiem decisões nas esferas dos governos municipal, 
estadual e federal; 
 
VIII - produzir documentos de inteligência que, depois de 
aprovados pelo Comandante, serão difundidos; 
 
IX - manter e atualizar o banco de dados com a finalidade 
de atender a planejamentos, tomada de decisões ou de 
acompanhamento de ações planejadas, exclusivamente, 
dedicados à segurança pública eletrônica do Município; 
 
X - manter e atualizar banco de dados sobre fatos e 
situações, assuntos e outras informações relevantes por área 
de análise; 
 
XI - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Comandante. 
 

Seção II 
Da Defesa Civil 

 
Art. 49. Compete à Defesa Civil: 
 
I - articular, coordenar e gerenciar as ações de defesa civil 
em nível municipal; 
 
II - manter atualizadas e disponíveis as informações 
relacionadas com a defesa civil; 
 
III - elaborar e implementar planos diretores de defesa civil, 
planos de contingência e de operações, bem como 
programas e projetos relacionados com o assunto; 
 
IV - prever recursos orçamentários necessários às ações 
assistenciais, de recuperação ou preventivas, como 
contrapartida às transferências de recursos da União, na 
forma da legislação vigente; 
 
V - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil; 
 
VI - promover a inclusão dos princípios de defesa civil, nos 
currículos escolares da rede municipal de ensino médio e 
fundamental, proporcionando todo apoio à comunidade 
docente no desenvolvimento de material pedagógico-
didático para esse fim; 
 
VII - manter as autoridades competentes informadas sobre 
as ocorrências de desastres e atividades de defesa civil; 
 
VIII - propor à autoridade competente a homologação de 
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situação de emergência e de estado de calamidade pública, 
e em casos excepcionais, a sua decretação; 
 
IX - apoiar a coleta, a distribuição e o controle dos 
suprimentos necessários ao abastecimento da população 
atingida em situação de desastres; 
 
X - promover a organização e a implementação de 
comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta 
gerencial para operacionar, controlar e coordenar as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres; 
 
XI - orientar as vistorias de áreas de risco, intervir ou 
recomendar a intervenção preventiva, o isolamento e a 
evacuação da população de áreas e de edificações 
vulneráveis; 
 
XII - realizar exercícios simulados para treinamento das 
equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência; 
 
XIII - dar prioridade ao apoio às ações preventivas e às 
relacionadas com a minimização de desastres; 
 
XIV - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 50. A Defesa Civil terá um Diretor, cargo de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Prefeito Constitucional, sendo diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor da Defesa 
Civil é exigido do ocupante o requisito mínimo de possuir o 
Diploma ou Certificado de conclusão de Nível Médio ou 
Técnico emitido por instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 51. São atribuições do Diretor da Defesa Civil: 
 
I - articular, coordenar e gerenciar as ações de defesa civil 
em nível municipal; 
 
II - manter atualizadas e disponíveis as informações 
relacionadas com a defesa civil; 
 
III - elaborar e implementar planos diretores de defesa civil, 
planos de contingência e de operações, bem como 
programas e projetos relacionados com o assunto; 
 
IV - prever recursos orçamentários necessários às ações 
assistenciais, de recuperação ou preventivas, como 
contrapartida às transferências de recursos da União, na 
forma da legislação vigente; 
 
V - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil; 
 
VI - promover a inclusão dos princípios de defesa civil, nos 
currículos escolares da rede municipal de ensino médio e 
fundamental, proporcionando todo apoio à comunidade 
docente no desenvolvimento de material pedagógico-
didático para esse fim; 
 
VII - manter as autoridades competentes informadas sobre 
as ocorrências de desastres e atividades de defesa civil; 
 
VIII - propor à autoridade competente a homologação de 

situação de emergência e de estado de calamidade pública, 
e em casos excepcionais, a sua decretação; 
 
IX - apoiar a coleta, a distribuição e o controle dos 
suprimentos necessários ao abastecimento da população 
atingida em situação de desastres; 
 
X - promover a organização e a implementação de 
comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta 
gerencial para operacionar, controlar e coordenar as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres; 
 
XI - orientar as vistorias de áreas de risco, intervir ou 
recomendar a intervenção preventiva, o isolamento e a 
evacuação da população de áreas e de edificações 
vulneráveis; 
 
XII - realizar exercícios simulados para treinamento das 
equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência; 
 
XIII - dar prioridade ao apoio às ações preventivas e às 
relacionadas com a minimização de desastres; 
 
XIV - executar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Seção III 
Do Departamento de Vigilância Municipal 

 
Art. 52. Compete ao Departamento de Vigilância 
Municipal: 
 
I - planejar, dirigir e controlar ações que visem garantir a 
segurança e vigilância dos prédios públicos e outros bens do 
Município em conjunto com a Guarda Municipal; 
 
II - orientar os vigias e vigilantes sobre as normas de 
funcionamento e outras instruções relativas às atividades 
dos órgãos municipais; 
 
III - coordenar e fiscalizar a escala de vigias e vigilantes nas 
Secretarias Municipais; 
 
IV - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 53. O Departamento de Vigilância Municipal terá um 
Diretor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo 
diretamente subordinado ao Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor do 
Departamento Vigilância Municipal é exigido do ocupante 
o requisito mínimo de possuir o Diploma ou Certificado de 
conclusão de Nível Médio ou Técnico emitido por 
instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 54. São atribuições do Diretor do Departamento de 
Vigilância Municipal: 
 
I - planejar, dirigir e controlar ações que visem garantir a 
segurança dos prédios públicos e outros bens do Município; 
 
II - orientar os vigias e vigilantes sobre as normas de 
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funcionamento e outras instruções relativas às atividades 
das Secretarias Municipais; 
 
III - coordenar e fiscalizar a escala de vigias e vigilantes nas 
Secretarias Municipais; 
 
IV - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Seção IV 
Do Conselho Municipal de Segurança Pública 

 
Art. 55. O Conselho de Segurança Pública atuará como 
órgão de consultivo e deliberativo da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e Defesa Social, ao qual compete: 
 
I - propor diretrizes e programas da política de segurança 
urbana no Município de Santa Rita; 
 
II - fiscalizar e assessorar a execução da Política Municipal 
de Segurança Pública; 
 
III - acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública 
e privada, prestados à população, zelando pelo respeito aos 
direitos humanos e pela eficiência dos serviços de proteção 
do cidadão; 
 
IV - sugerir e opinar sobre campanhas voltadas a não 
violência e pela paz; 
 
V - sugerir e assessorar o Poder Executivo nos encontros, 
estudos, debates e eventos ligados à segurança dos bens 
públicos e das pessoas físicas e ao combate à violência e à 
criminalidade; 
 
VI - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação 
pertinente; 
 
VII - opinar, previamente, sobre a realização de programas, 
projetos e ações de segurança pública a serem realizados 
pelo Poder Executivo; 
 
VIII - opinar previamente acerca de instalação de 
empreendimentos de diversão, bares, salão de bailes, escolas 
de educação infantil, estabelecimentos bancários e 
congêneres; 
 
IX - elaborar o seu Regimento Interno; 
 
X - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 56. O Conselho de Segurança Pública é constituído 
pelos seguintes membros: 
 
I - Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa 
Social; 
 
II - 04 (quatro) representantes da Administração Direta do 
Poder Executivo Municipal, sendo um deles integrante da 
Guarda Municipal e um da Defesa Civil; 
 
III - 01 (um) representante da Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana do Município de Santa Rita - 
SEMOB-SR; 

 
IV - 01 (um) Vereador representando o Poder Legislativo 
Municipal; 
 
V - 01 (um) representante da Polícia Militar; 
 
VI - 01 (um) representante da Polícia Civil; 
 
§ 1º A presidência do Conselho será exercida pelo 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, 
na sua ausência, por um representante escolhido entre os 
conselheiros. 
 
§ 2º O presidente do Conselho será nomeado por ato do 
Prefeito Municipal e terá mandato de 02 (dois) anos, de 
maneira consecutiva, apenas uma vez. 
 
§ 3º Os demais membros do Conselho serão nomeados por 
ato do Prefeito Municipal e terão mandato de 02 (dois) anos, 
admitida a recondução ao cargo, de maneira consecutiva, 
apenas uma vez; 
 
§ 4º No ato da indicação do membro do Conselho, a 
entidade ou o órgão indicará o respectivo suplente; 
 
§ 5º O Conselho poderá, a seu critério, solicitar a 
participação de convidados que atuem na área do programa, 
em suas reuniões, para que, sem direito a voto, possam 
contribuir nas discussões dos temas colocados em pauta; 
 
§ 6º Fica vedada a participação, como membro deste 
Conselho, de qualquer representante que já integre outro 
Conselho Municipal; 
 
§ 7º Todos os conselheiros não serão remunerados, sendo 
sua participação considerada relevante serviço prestado ao 
Município; 
 
§ 8º Será automaticamente excluído do Conselho, o 
conselheiro que faltar 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 
(cinco) alternadas sem a devida justificativa, devendo o 
substituto ser designado no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias da notificação do Conselho, para completar o mandato, 
sob pena de exclusão da entidade. 
 
§ 9º Em caso de empate de votação do Conselho, o 
Presidente exercerá o voto de qualidade. 
 

Seção V 
Do Centro de Gerenciamento de Santa Rita – CGSR 

 
Art. 57. O Centro de Gerenciamento do Município de Santa 
Rita (CGSR) é o local destinado para ocorrer a gestão 
operacional dos diversos órgãos da administração municipal 
e instituições privadas, de acordo com a atividade fim de 
cada um, cabendo ao seu Coordenador proporcionar as 
condições ideais de monitoramento integrado do Município. 
 
Art. 58. Compete ao Centro de Gerenciamento do 
Município de Santa Rita (CGSR): 
 
I - instalar, manter e gerir câmeras em locais previamente 
definidos, contemplando a preservação do patrimônio 
público e a segurança da população; 
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II - implantar e manter o Sistema de Rastreamento e 
Controle na frota de veículos da coleta de lixo, da SEMOB-
SR, da Guarda Municipal, dos ônibus urbanos e viaturas do 
SAMU; 
 
III - criar e manter uma sala de vídeo-monitoramento 
destinada para ao direcionamento das imagens captadas 
pelas câmeras de vídeo-monitoramento, constituída por 
sistema vídeo wall, por estações de monitoramento e análise 
de imagens e por sistema de armazenamento em larga escala 
e por longo prazo, com tecnologia compatível com os 
demais sistemas utilizados pelo Poder Executivo Municipal; 
 
IV - criar e manter um serviço de Call Center na SMSEG 
estruturada como unidade de recepção telefônica gratuita 
para telefones fixos e móveis, à disposição dos cidadãos 
para eventuais pedidos de providências relacionadas à 
segurança urbana ou demais serviços prestados pelo 
Município; 
 
V - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 59. O Centro de Gerenciamento do Município de Santa 
Rita terá um Coordenador, cargo de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Constitucional, sendo diretamente subordinado ao 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Coordenador do 
Gerenciamento do Município de Santa Rita é exigido do 
ocupante o requisito mínimo de possuir o Diploma ou 
Certificado de conclusão de Nível Médio ou Técnico 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 60. São atribuições do Coordenador do Gerenciamento 
do Município de Santa Rita: 
 
I - instalar, manter e gerir câmeras em locais previamente 
definidos, contemplando a preservação do patrimônio 
público e a segurança da população; 
 
II - implantar e manter o Sistema de Rastreamento e 
Controle na frota de veículos da coleta de lixo, da SEMOB-
SR, da Guarda Municipal, dos ônibus urbanos e viaturas do 
SAMU; 
 
III - criar e manter uma sala de vídeo-monitoramento 
destinada para ao direcionamento das imagens captadas 
pelas câmeras de vídeo-monitoramento, constituída por 
sistema vídeo wall, por estações de monitoramento e análise 
de imagens e por sistema de armazenamento em larga escala 
e por longo prazo, com tecnologia compatível com os 
demais sistemas utilizados pelo Poder Executivo Municipal; 
IV - criar e manter um serviço de Call Center na SMSEG 
estruturada como unidade de recepção telefônica gratuita 
para telefones fixos e móveis, à disposição dos cidadãos 
para eventuais pedidos de providências relacionadas à 
segurança urbana ou demais serviços prestados pelo 
Município; 
 
V - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Subseção I 

Do Departamento de Vídeo Monitoramento 
 
Art. 61. Compete ao Departamento de Vídeo 
Monitoramento: 
 
I - criar e manter um sistemas de vídeo monitoramento no 
Município que compreenda o ambiente urbano, terminais 
urbanos de passageiros, estações ferroviárias, hospitais e 
postos de saúde municipais, mercados públicos, praças, 
parques e prédios públicos municipais e controle do solo 
urbano (áreas de risco); 
 
II - encaminhar e arquivar informações e documentos, 
físicos e digitais, para os órgãos competentes em face 
acontecimentos registrados nos sistemas de vídeo 
monitoramento do Município, conforme a legislação em 
vigor; 
 
III - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 62. O Departamento de Vídeo Monitoramento terá um 
Diretor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo 
diretamente subordinado ao Coordenador do Centro de 
Gerenciamento de Santa Rita. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor do 
Departamento de Vídeo Monitoramento é exigido do 
ocupante o requisito mínimo de possuir o Diploma ou 
Certificado de conclusão de Nível Médio ou Técnico 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 63. São atribuições do Diretor do Departamento de 
Vídeo Monitoramento: 
 
I - criar e manter um sistemas de vídeos monitoramento no 
Município que compreenda o ambiente urbano, terminais 
urbanos de passageiros, estações ferroviárias, hospitais e 
postos de saúde municipais, mercados públicos, praças, 
parques e prédios públicos municipais e controle do solo 
urbano (áreas de risco); 
 
II - encaminhar e arquivar informações e documentos, 
físicos e digitais, para os órgãos competentes em face 
acontecimentos registrados nos sistemas de vídeo 
monitoramento do Município, conforme a legislação em 
vigor 
 
III - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

 
Seção I 

Do Departamento Administrativo e Financeiro 
 
Art. 64. Compete ao Departamento de Administrativo e 
Financeiro: 
 
I - gerenciar os recursos administrativos e financeiros 
destinados à Secretaria; 
 
II - supervisionar e integrar as atividades relacionadas com 



DOE	Nº	1568 ANO	09 Terça-Feira,	28	de	setembro	de	2021.	 PÁGINA	14 
 

	
o planejamento, avaliação e desenvolvimento 
organizacional no âmbito da Secretaria, orientar o 
desdobramento de diretrizes e controlar o alcance das metas 
e resultados estratégicos; 
 
III - coordenar e gerenciar os órgãos da Secretaria; 
 
IV - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 65. O Departamento Administrativo e Financeiro terá 
um Diretor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo 
diretamente subordinado ao Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor do 
Departamento Administrativo e Financeiro é exigido do 
ocupante o requisito mínimo de possuir o Diploma ou 
Certificado de conclusão de Nível Médio ou Técnico 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 66. São atribuições do Diretor do Departamento 
Administrativo e Financeiro: 
 
I - gerenciar os recursos administrativos e financeiros 
destinados à Secretaria; 
 
II - supervisionar e integrar as atividades relacionadas com 
o planejamento, avaliação e desenvolvimento 
organizacional no âmbito da Secretaria, orientar o 
desdobramento de diretrizes e controlar o alcance das metas 
e resultados estratégicos; 
 
III - coordenar e gerenciar os órgãos da Secretaria; 
 
IV - organizar e realizar o atendimento ao público na 
Secretaria; 
 
V - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Subseção I 
Da Divisão de Compras, Patrimônio e Almoxarifado 

 
Art. 67. Compete à Divisão de Compras, Patrimônio e 
Almoxarifado: 
 
I - coordenar a realização de pesquisas de preço no mercado, 
analisando a melhor proposta; 
 
II - supervisionar e realizar levantamento de todo 
patrimônio da SMSEG; 
 
III - coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão (SAG), o tombamento dos bens 
permanentes da SMSEG; 
 
IV - realizar controle de recebimentos e entregas de bens e 
materiais pertencentes à SMSEG; 
 
V - gerenciar e controlar o estoque de bens e materiais 
pertencentes à SMSEG; 
 
VI - executar outras atividades correlatas. 

 
Art. 68. A Divisão de Compras, Patrimônio e Almoxarifado 
terá um Diretor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo 
diretamente subordinado ao Diretor de Departamento 
Administrativo e Financeiro. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor da Divisão 
de Compras, Patrimônio e Almoxarifado é exigido do 
ocupante o requisito mínimo de possuir o Diploma ou 
Certificado de conclusão de Nível Médio ou Técnico 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC. 
Art. 69. São atribuições do Diretor de Divisão de Compras, 
Patrimônio e Almoxarifado: 
 
I - realizar pesquisas de preço no mercado, analisando a 
melhor proposta; 
 
II - supervisionar e realizar levantamento de todo 
patrimônio da SMSEG; 
 
III - emitir relatórios periódicos da situação patrimonial; 
 
IV - coordenar o tombamento dos bens permanentes da 
Procuradoria-Geral; 
 
V - controlar recebimentos e entregas de bens e materiais 
pertencentes à SMSEG; 
 
VI - controlar o estoque de bens e materiais pertencentes à 
SMSEG; 
 
VII - solicitar, quando necessário, aquisição de bens e 
materiais escassos ou inexistentes; 
 
VIII - executar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Subseção II 
Da Divisão de Contabilidade e Finanças 

 
Art. 70. Compete à Divisão de Contabilidade e Finanças: 
 
I - coordenar os programas financeiros da proposta 
orçamentária da SMSEG; 
 
II - coordenar o processo de receita e despesa previsto no 
controle do orçamento, do processo contábil da receita e da 
despesa, balanços e balancetes da SMSEG; 
 
III - coordenar a execução do planejamento financeiro e da 
programação financeira da SMSEG; 
 
IV - propor a elaboração de normas e diretrizes financeiras 
para a execução orçamentária da SMSEG; 
 
V - elaborar a programação financeira mensal e anual da 
SMSEG, acompanhando e revendo, quando necessário, a 
sua execução; 
 
VI - supervisionar, organizar e gerir as atividades inerentes 
às despesas à conta das dotações orçamentárias próprias 
consignadas à SMSEG, especialmente referente à folha de 
pagamento de pessoal; 
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VII - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 71. A Divisão de Contabilidade e Finanças terá um 
Diretor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo 
diretamente subordinado ao Diretor de Departamento 
Administrativo e Financeiro. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor da Divisão 
de Contabilidade e Finanças é exigido do ocupante o 
requisito mínimo de possuir o Diploma ou Certificado de 
conclusão de Nível Médio ou Técnico emitido por 
instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 72. São atribuições do Diretor de Divisão de 
Contabilidade e Finanças: 
 
I - coordenar os programas financeiros da proposta 
orçamentária da SMSEG; 
 
II - coordenar o processo de receita e despesa previsto no 
controle do orçamento, do processo contábil da receita e da 
despesa, balanços e balancetes da SMSEG; 
 
III - enviar para publicação os atos, relatórios e demais 
documentos exigidos pelos órgãos de controle externo, além 
do envio das prestações de contas que se fizerem 
necessárias; 
 
IV - coordenar a execução do planejamento financeiro e da 
programação financeira da SMSEG; 
 
V - propor a elaboração de normas e diretrizes financeiras 
para a execução orçamentária da SMSEG; 
 
VI - elaborar a programação financeira mensal e anual da 
SMSEG, acompanhando e revendo, quando necessário, a 
sua execução; 
 
VII - avaliar o desempenho da execução financeira atual da 
Secretaria frente ao planejamento inicial; 
 
VIII - supervisionar, organizar e gerir as atividades 
inerentes às despesas à conta das dotações orçamentárias 
próprias consignadas à SMSEG, especialmente referente à 
folha de pagamento de pessoal; 
 
IX - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Seção II 
Do Departamento de Gestão de Pessoas 

 
Art. 73. Compete ao Departamento de Gestão de Pessoas: 
 
I - propor medidas visando a melhoria da qualidade e 
produtividade da SMSEG; 
 
II - gerenciar a elaboração de diagnósticos, estudos, 
prognósticos, a criação e a manutenção de indicadores na 
gestão do Departamento de Gestão de Pessoas, visando a 
modernização administrativa e a melhoria permanente dos 
serviços públicos municipais; 

 
III - supervisionar as atividades de atendimento de pessoal, 
formação e desenvolvimento de pessoal, cargos e salários, 
ingresso, provimento, vacância, cessão, exercício de função, 
acumulação remunerada de cargos, empregos e funções 
públicas e movimentação de pessoal da SMSEG; 
 
IV - orientar as atividades relacionadas à utilização dos 
sistemas de administração de recursos humanos, bem como 
integrar as informações existentes nos diversos cadastros de 
servidores para o fornecimento de dados gerenciais 
vinculados à SMSEG; 
 
V - desenvolver as atividades de sistematização e 
uniformizar os procedimentos relativos do controle de 
frequência de pessoal na SMSEG; 
 
VI - manter atualizado o histórico funcional e informações 
pessoais dos servidores municipais vinculados à SMSEG 
com os dados de frequência; 
 
VII - orientar a elaboração de expedientes oficiais e 
respostas técnicas a pleitos de natureza vinculada à atividade 
finalística da SMSEG; 
 
VIII - emitir declarações, certidões, entre outros 
documentos relacionados à competência do setor solicitados 
pelo servidor público interessado ou seu representante legal 
vinculado à SMSEG; 
 
IX - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 74. O Departamento de Gestão de Pessoas terá um 
Diretor, cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo 
diretamente subordinado ao Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor do 
Departamento de Gestão de Pessoas é exigido do ocupante 
o requisito mínimo de possuir o Diploma ou Certificado de 
conclusão de Nível Médio ou Técnico emitido por 
instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 75. São atribuições do Diretor do Departamento de 
Gestão de Pessoas: 
 
I - propor medidas visando a melhoria da qualidade e 
produtividade da SMSEG; 
 
II - gerenciar a elaboração de diagnósticos, estudos, 
prognósticos, a criação e a manutenção de indicadores na 
gestão do Departamento de Gestão de Pessoas, visando a 
modernização administrativa e a melhoria permanente dos 
serviços públicos municipais; 
 
III - supervisionar as atividades de atendimento de pessoal, 
formação e desenvolvimento de pessoal, cargos e salários, 
ingresso, provimento, vacância, cessão, exercício de função, 
acumulação remunerada de cargos, empregos e funções 
públicas e movimentação de pessoal da SMSEG; 
 
IV - orientar as atividades relacionadas à utilização dos 
sistemas de administração de recursos humanos, bem como 
integrar as informações existentes nos diversos cadastros de 
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servidores para o fornecimento de dados gerenciais 
vinculados à SMSEG; 
 
V - desenvolver as atividades de sistematização e 
uniformizar os procedimentos relativos do controle de 
frequência de pessoal na SMSEG; 
 
VI - manter atualizado o histórico funcional e informações 
pessoais dos servidores municipais vinculados à SMSEG 
com os dados de frequência; 
 
VII - orientar a elaboração de expedientes oficiais e 
respostas técnicas a pleitos de natureza vinculada à atividade 
finalística da SMSEG; 
 
VIII - emitir declarações, certidões, entre outros 
documentos relacionados à competência do setor solicitados 
pelo servidor público interessado ou seu representante legal 
vinculado à SMSEG; 
 
IX - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Seção III 
Do Departamento de Transporte 

 
Art. 76. Compete ao Departamento de Transporte: 
 
I - organizar, coordenar, planejar, avaliar e desenvolver toda 
a operação de transporte da Secretaria, em consonância com 
a Secretaria Municipal de Administração e Gestão - SAG; 
 
II - solucionar problemas inerentes à sua área de 
competência e submetendo os de maior abrangência à 
apreciação superior; 
 
III - planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar 
as atividades do pessoal que estiver sob sua 
responsabilidade; 
 
IV - elaborar a programação operacional dos serviços de 
transportes da Secretaria e controlar sua execução, em 
consonância com a Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão - SAG; 
 
V - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 77. O Departamento de Transporte terá um Diretor, 
cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor do 
Departamento de Transporte é exigido do ocupante o 
requisito mínimo de possuir o Diploma ou Certificado de 
conclusão de Nível Médio ou Técnico emitido por 
instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 78. São atribuições do Diretor do Departamento de 
Transporte: 
 
I - organizar, coordenar, planejar, avaliar e desenvolver toda 
a operação de transporte da Secretaria, em consonância com 

a Secretaria Municipal de Administração e Gestão - SAG; 
 
II - solucionar problemas inerentes à sua área de 
competência e submetendo os de maior abrangência à 
apreciação superior; 
 
III - planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar 
as atividades do pessoal que estiver sob sua 
responsabilidade; 
 
IV - elaborar a programação operacional dos serviços de 
transportes da Secretaria e controlar sua execução, em 
consonância com a Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão - SAG; 
 
VI - executar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Seção IV 
Do Departamento de Informática 

 
Art. 79. Compete ao Departamento de Informática: 
 
I - planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar e 
avaliar as atividades relacionadas à identificação e 
tratamento das necessidades informacionais e tecnológicas 
da SMSEG; 
 
II - coordenar e supervisionar os trabalhos de 
desenvolvimento de soluções informatizadas que atendam 
às necessidades da SMSEG; 
 
III - assessorar as áreas usuárias na priorização de 
atendimento às necessidades por serviços de informática; 
 
IV - promover a conformidade dos produtos e serviços de 
informática com as normas e procedimentos de segurança 
em vigor; 
 
V - coordenar as atividades de controle de acesso aos 
sistemas e recursos de tecnologia da informação da 
SMSEG; 
 
VI - realizar a inspeção periódica e manutenção de 
equipamentos de informática da SMSEG; 
 
VII - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 80. O Departamento de Informática terá um Diretor, 
cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito Constitucional, sendo diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social. 
 
Parágrafo único. Para ocupar o cargo de Diretor do 
Departamento de Informática é exigido do ocupante o 
requisito mínimo de possuir o Diploma ou Certificado de 
conclusão de Nível Médio ou Técnico emitido por 
instituição reconhecida pelo MEC. 
 
Art. 81. São atribuições do Diretor do Departamento de 
Informática: 
 
I - planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar e 
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avaliar as atividades relacionadas à identificação e 
tratamento das necessidades informacionais e tecnológicas 
da SMSEG; 
 
II - disponibilizar meios para fornecer informações aos 
usuários de maneira adequada, tempestiva, classificada e 
segura, garantindo sua usabilidade e integridade; 
 
III - coordenar e supervisionar os trabalhos de 
desenvolvimento de soluções informatizadas que atendam 
às necessidades da SMSEG; 
 
IV - promover a conformidade dos produtos e serviços de 
informática com as normas e procedimentos de segurança 
em vigor; 
 
V - coordenar as atividades de controle de acesso aos 
sistemas e recursos de tecnologia da informação da 
SMSEG; 
 
VI - inspecionar periodicamente os equipamentos de 
informática da SMSEG e, sempre que necessário, realizar as 
devidas manutenções; 
 
VII - executar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e as que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 82. Ficam incluídos na estrutura organizacional da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social 
por meio dessa Lei o Departamento de Defesa Civil do 
Gabinete do Prefeito e o Departamento de Vigilância 
Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras 
e Serviços Públicos – SEINFRA, anteriormente previstos na 
Lei Complementar Municipal nº 16, de 06 de julho de 2018. 
 
§ 1º Os cargos em comissão de Diretor do Departamento de 
Defesa Civil e Diretor do Departamento de Vigilância 
Municipal previstos na Lei Complementar Municipal nº 16, 
de 06 de julho de 2018, ficam transferidos para a SMSEG. 
 
§ 2º Os recursos humanos, patrimoniais, orçamentários e 
veículos dos departamentos previstos no caput deste artigo 
ficam transferidos para a SMSEG. 
 
Art. 83. Ficam criados e incluídos na estrutura 
organizacional do Município, os cargos em comissão, com 
as denominações, símbolos, quantidades, vencimentos, 
requisitos de investidura e atribuições descritos nesta Lei. 
 
§ 1º Aplicam-se aos ocupantes de cargos em comissão as 
regras e princípios pertinentes ao Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos do Município Santa Rita e à Lei 
Complementar Municipal nº 16, de 06 de julho de 2018, e 
suas posteriores alterações. 
 
§ 2º Os vencimentos dos ocupantes dos cargos constantes 
desta Lei será fixada de acordo com o Anexo II, e será 
reajustada na mesma data e nos mesmos índices de aumento 
concedido aos servidores públicos municipais. 
 
Art. 84. Fica acrescida a alínea “n” ao art. 16 da Lei 

Complementar Municipal nº 16, de 06 de julho de 2018, 
com a seguinte redação: 
 

“n) Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Defesa Social – SMSEG; 
1. Conselho Municipal de Segurança Pública.” 

 
Art. 85. O caput do art. 4º da Lei Municipal nº 1.862, de 29 
de dezembro de 2017 passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso: 
 

“Art. 4º (...) 
XV – o Secretário Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social.” 

 
Art. 86. O Poder Executivo Municipal deverá implantar a 
estrutura da SMSEG apenas a partir de 1º de janeiro de 
2022, considerando a vigência da Lei Complementar 
Federal nº 173, de 27 de maio 2020, que “Estabelece o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”. 
 
Art. 87. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias 
do Município, ficando o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a proceder à necessária suplementação de 
crédito. 
 
Art. 88. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
promover as modificações no orçamento vigente, 
necessárias ao cumprimento desta Lei Complementar. 
 
Art. 89. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
especialmente o art. 19, inciso VIII, e o art. 43, inciso VI, 
ambos da Lei Complementar Municipal nº 16, de 06 de 
julho de 2018. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 
da Paraíba, em 21 de Setembro de 2021. 
 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 
Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 
 

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SMSEG 
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ANEXO II 

 
QUADRO GERAL DE DENOMINAÇÕES, SIMBOLOGIAS, QUANTITATIVO E VENCIMENTOS DE CARGOS 
EM COMISSÃO PREVISTOS PARA A SMSEG 
 

CARGO EM COMISSÃO SÍMBOLO QUANTIDADE VENCIMENTO 

Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social CCM-I 01 R$ 8.000,00 

Secretário Adjunto Municipal de Segurança Pública e Defesa Social CCM-II 01 R$ 5.000,00 

Comandante da Guarda Municipal CCM-II 01 R$ 5.000,00 

Subcomandante da Guarda Municipal CCM-III 01 R$ 3.000,00 

Coordenador do Centro de Gerenciamento de Santa Rita CCM-III 01 R$ 3.000,00 

Coordenador Jurídico CCM-III 01 R$ 3.000,00 

Assessor Jurídico CCM-IV 02 R$ 2.500,00 

Corregedor da Guarda Municipal CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Defesa Civil CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Informática CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Inteligência Operacional CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Planejamento e Treinamento CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Transporte CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Vídeo Monitoramento CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor do Departamento de Vigilância Municipal CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Ouvidor da Guarda Municipal CCM-IV 01 R$ 2.500,00 

Diretor da Divisão de Compras, Patrimônio e Almoxarifado CCM-VI 01 R$ 1.500,00 

Diretor da Divisão de Contabilidade e Finanças CCM-VI 01 R$ 1.500,00 

Diretor da Divisão de Operações Especiais CCM-VI 01 R$ 1.500,00 

Diretor da Divisão de Segurança Eletrônica CCM-VI 01 R$ 1.500,00 

Assessor Administrativo de Gabinete CCM-VII 01 R$ 1.200,00 
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Secretaria Municipal de Educação  
 
EXPEDIENTE N° 033/2021 – SME/SR 
                
         A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos artigos 171, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 24/200, publicada no DOE nº 1326, de 31 de agosto de 
2020, 
          RESOLVE: 

ITEM PROCESSO 
N.º INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO 

1 80361/2021 GIRLANDES TAVARES 
ARCOVERDE 

LICENÇA MÉDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INÍCIO 
20/09/2021 E  TÉRMINO 
05/10/2021 

2 52496/2021 IVANILDA TEIXEIRA LIRA 
LICENÇA MÉDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INÍCIO 
13/09/2021 E  TÉRMINO 
13/10/2021 

3 49973/2021 JOSEANE GOUVEIA ALVES 
LICENÇA MÉDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INÍCIO 
09/09/2021 E  TÉRMINO 
09/01/2022 

4 91353/2021 MARIA DA PENHA DE 
SOUZA ALBUQUERQUE 

READAPTAÇÃO 
DE FUNÇÃO 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

INDEFERIDO 

5 12440/2021 MARIA LUCIA SATIRO 
MOURA 

LICENÇA MÉDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INÍCIO 
08/09/2021 E  TÉRMINO 
08/10/2021 

6 87332/2021 MOACIR MARCELINO 
CARNEIRO 

LICENÇA MÉDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INÍCIO 
03/09/2021 E  TÉRMINO 
03/10/2021 

 
 
Publique-se, 
Dê-se ciência.           
 

Santa Rita, 24 de setembro de 2021. 
 

EDILENE DA SILVA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
EXPEDIENTE N° 034/2021 – SME/SR  
 
         A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos artigos 171, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 24/200, publicada no DOE nº 1326, de 31 de agosto de 
2020, 
          RESOLVE: 

ITEM PROCESSO N.º INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO 

1 21008/2021 UBANEIDE DE ALMEIDA 
UCHOA 

LICENÇA MÉDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
22/07/2021 E TÉRMINO 
22/01/2022 

 
Fica revogado, no que se refere à interessada UBANEIDE DE ALMEIDE UCHOA, o Expediente nº 027/2021 – SME/SR, 
publicado DOE Nº 1542 - 13/08/2021, EXPEDIENTE Nº 027/2021/SME/SR, ITEM 07: Onde lê-se READAPTAÇÃO DE 
FUNÇÃO leia-se LICENÇA MÉDICA. 
 
Publique-se, 
Dê-se ciência.           
 

Santa Rita, 27 de setembro de 2021. 
 

EDILENE DA SILVA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 
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Secretaria de Administração e Gestão 
Comissão Permanente de Licitação 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que 
fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, 
sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento 
Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 18 
de Outubro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, 
do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO 
DO PARQUE LINEAR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 
PROJETADA UM E TRECHO DA RUA FÉLIX 
FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, NO LOTEAMENTO 
PLANO DE VIDA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. 
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 
https://licitacoes.santari ta. pb.gov. br/categoria/editais; 
www.tce.pb.gov.br.  
 

Santa Rita - PB, 28 de setembro de 2021. 
 

MARIA NEUMA DIAS 
Presidente – CPL/PMSR 

 
 
COMUNICADO 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que 
o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de 
Preço para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS 
FLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 
Empresas Habilitadas: ATLAS – CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO EIRELI – ME – 23.044.736/0001-67, 
COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, TENOLOGIA E 
LOCAÇÕES EIRELI – ME, 17.440.286/0001-29 e 
PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI-EPP. Comunica também que dia 08 de 
outubro de 2021, às 10:30, ocorrerá a sessão para abertura 
das propostas. Abre-se vistas aos autos do julgamento da 
habilitação pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
interposição de recursos. 
 

Santa Rita - PB, 28 de Setembro de 2021 
 

MARIA NEUMA DIAS 
Presidente – CPL/PMSR 

 
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2021 
  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 
GRAMADOS DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.  
  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, 
de 05/01/2021, e observadas as disposições da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. 
  
R E S O L V E: 
  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 020/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DOS GRAMADOS DOS ESTÁDIOS 
DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, 
com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: 
  
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 22.566.069/0001-10 
Valor R$: 39.990,00 
  

Santa Rita - PB, 28 de setembro de 2021. 
  

MARIA NEUMA DIAS 
Pregoeira Oficial 
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