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ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DECRETOS
DECRETO Nº 27 DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Institui a Comissão Municipal de Emprego no âmbito do Sistema Público de Emprego e dá providências correlatas.
CELSO FORTES PALAU, Prefeito do Município de Igaratá, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe é conferida pelo artigo 70 inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a Resolução 80,
de 19 de abril de 1995, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), e o Decreto Estadual 40.322, de 15 de setembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1o – Fica instituída a Comissão Municipal de Emprego com a finalidade de consubstanciar a participação da
sociedade organizada na administração de um Sistema Público de Emprego, no Município de Igaratá
Parágrafo único – A Comissão Municipal de Emprego, órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo,
está vinculada à Comissão Estadual de Emprego, instituída pelo Decreto 40.322, de 15 de setembro de 1995, e
suas alterações subseqüentes.
Art. 2o – Compete à comissão:
I – aprovar seu regimento interno, observados os critérios da Resolução 80 do Codefat, de 19 de abril de 1995;
II – propor aos órgãos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com base em relatórios técnicos, medidas
efetivas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desempenho estrutural sobre o mercado
de trabalho;
III – articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, com vistas à obtenção
de subsídios para o aprimoramento e orientação de suas ações, da atuação dos órgãos integrantes do Sine,
como também das ações relativas aos Programas de Geração de Emprego e Renda;
IV – articular-se com instituições e organizações envolvidas nos Programas de Geração de Emprego e Renda,
visando a integração de suas ações;
V – promover o intercâmbio de informações com outras Comissões Municipais de Emprego, objetivando não
apenas a integração do sistema, mas também a obtenção de dados orientadores de suas ações;
VI – formular diretrizes específicas sobre a atuação do Sine, em consonância com aquelas defendidas pelo MTE/
Codefat;
VII – propor alocação de recursos, por área de atuação, quando da elaboração do plano de trabalho pelo Sine no
âmbito correspondente;
VIII – proceder ao acompanhamento da utilização dos recursos alocados mediante convênios, ao Sine e aos Programas de Geração de Emprego e Renda, no que se refere ao cumprimento dos critérios, de natureza técnica,
definidos pelo MTE/Codefat e pela Comissão Estadual de Emprego;
IX – participar da elaboração do plano de trabalho do Sine no âmbito de sua competência para que seja submetido à aprovação a Comissão Estadual de Emprego;
X – acompanhar a execução do plano de trabalho do Sine e dos Programas de Geração de Emprego e Renda;
XI – propor à Coordenação Estadual do Sine a reformulação das atividades e metas estabelecidas no plano de
trabalho, quando necessário;
XII – propor medidas para o aperfeiçoamento do Sine e os Programas de Geração de Emprego e Renda;
XIII – examinar, em primeira instância, o relatório de atividades apresentado pelo Sine;
XIV – criar Grupo de Apoio Permanente (GAP), com composição tripartite e paritária em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, o qual poderá, a seu critério, constituir subgrupos
temáticos, temporários ou permanentes, de acordo com as necessidades específicas;
XV – subsidiar, quando solicitadas, as deliberações do Codefat e da Comissão Estadual de Emprego;
XVI – encaminhar, após avaliação, às diversas instituições financeiras, projetos para obtenção de apoio creditício;
XVII – receber e analisar, sob os aspectos quantitativos, os relatórios de acompanhamento dos projetos financeiros com os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT);
XVIII – elaborar relatórios sobre a análise procedida, encaminhando-os à Comissão Estadual de Emprego;
XIX – acompanhar, de forma contínua, os projetos em andamento nas respectivas áreas de atuação;
XX – articular-se com entidades de formação profissional em geral, inclusive as escolas técnicas, sindicatos de
pequenas e microempresas e demais entidades representativas de empregados e empregadores, na busca de
parceria na qualificação e assistência técnica aos beneficiários de financiamento com recursos do FAT, e nas
demais ações que se fizerem necessárias;
XXI – indicar as áreas e setores prioritários para alocação de recursos no âmbito dos Programas de Geração de
Emprego e Renda.
§ 1o – À Comissão, na sua área de competência, caberá o papel de acompanhar a utilização dos recursos financeiros administrados pelo Sine e no âmbito dos Programas de Geração de Emprego e Renda.
§ 2o – O número de integrantes do GAP, a que se refere o inciso XIV, em nenhuma hipótese poderá ser superior
à quantidade de representantes na Comissão Municipal de Emprego.
Art. 3o – A Comissão Municipal de Emprego será constituída de forma tripartite, paritária e deliberativa, contando
com a representação, em igual número, do governo, de trabalhadores e de empregadores, composta de 6 a 18
membros com titulares e suplentes,mediante os seguintes órgãos e entidades:
I – Representantes do governo:
a) Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo - SERT;
b) Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal da Ação
Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de Igaratá.
II – Representantes dos trabalhadores;
a) Sindicado dos Servidores Públicos de Arujá e Região - SINDISMAR
b) Sindicato Rural de Igaratá
III – Representantes dos empregadores;

CRIADO ATRAVÉS DA LEI NO 1.883 DE 06 DE ABRIL DE 2017
a) Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP
b) Sindicato dos Hotéis ,Restaurante, Bares e Similares - Sinhores
§ 1o – Cada um dos órgãos e entidades neste artigo indicará um representante e seu suplente.
§ 2o – Em caso de dificuldade, consultar a secretaria executiva da CEE, acerca das instituições representativas.
§ 3o – Nos termos dispostos no caput deste artigo, a composição da Comissão Municipal de Emprego será
formalizada por ato do governo municipal, que enviará à CEE cópia do ato de sua instituição e do regimento
interno, publicado no Diário Oficial.
§ 4o – O mandato de cada representante é de três anos, permitida a recondução.
§ 5o – As instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com a comissão, poderão participar das reuniões, quando convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre assuntos abordados sem, entretanto, ter
direito a voto.
Art. 4o – A Comissão Municipal de Emprego será constituída dos seguintes órgãos:
I – Colegiado;
II – Presidência;
III – Secretaria executiva.
Art. 5o – A presidência da comissão será em sistema de rodízio, entre as bancadas do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato do presidente a duração de 12 meses e vedada a recondução
para período consecutivo.
Parágrafo único – A eleição do presidente ocorrerá por maioria simples de votos dos integrantes da comissão.
Art. 6o – A Secretaria Executiva da Comissão será exercida por representantes do órgão responsável pela
operacionalização das atividades inerentes ao Sistema Nacional de Emprego, na localidade, a ela cabendo as
realizações das tarefas técnicas e administrativas.
Parágrafo único – O secretário executivo terá direito a voz, mas não a voto.
Art. 7o – Pelas atividades regulares exercidas na comissão, os seus membros, titulares ou suplentes, não
receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios.
Art. 8o – As reuniões ordinárias da comissão serão realizadas, no mínimo, uma vez a cada trimestre, em dia
e hora marcados com antecedência mínima de sete dias, sendo precedida da convocação de todos os seus
membros.
Art. 9o – As reuniões extraordinárias poderão ocorrer a qualquer tempo por convocação do presidente da
comissão ou de 1/3 de seus membros, sendo precedida com 15 dias de antecedência.
Art. 10 – As deliberações da comissão deverão ser tomadas por maioria simples de voto, com quórum mínino
de metade mais um de seus membros, cabendo ao presidente o voto de qualidade.
Parágrafo único – As decisões normativas terão forma da deliberação, numeradas de forma seqüencial e
publicadas em órgão de imprensa de circulação no município.
Art.11 – Revoga –se o decreto 22 de 19 de maio de 2017.
Art. 12 – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Igaratá, 22 de Junho de 2017
CELSO FORTES PALAU
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 28 DE 23 DE JUNHO DE 2017.
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 1.883, DE 06 DE ABRIL DE 2017, A QUAL INSTITUIU O DIÁRIO
OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ COMO ORGÃO OFICIAL PARA A PUBLICAÇÃO
LEGAL E DIVULGAÇÃO DE SEUS ATOS, E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS.
CELSO FORTES PALAU, Prefeito do Município de Igaratá/SP no uso de suas atribuições legais e da
competência que lhe sãoconferida por lei:
DECRETA:
Art. 1o –A assessoria de imprensa é a responsável pela implantação e manutenção do “Diário Oficial Eletrônico
do Município de Igaratá, devendo adotar as providências técnicas e administrativas necessárias.
Art. 2o:– O Diário Eletrônico do Município será publicado na rede mundial de computadores – Internet, no
sítio da Prefeitura Municipal de Igaratá, podendo ser consultado pelos interessados, em qualquer lugar com
equipamento que tenha acesso à Internet.
Parágrafo Único. As edições do Diário Eletrônico do Município serão assinadas digitalmente, atendendo aos
requisitos de utenticidade, de integridade, de validade jurídica e de interoperabilidade da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil.
Art. 3º. Cabe ao Poder Executivo e a Assessoria de Imprensa a produção do Diário Oficial do Município de
Igaratá, na forma eletrônica.
Art. 4°. O servidor de Imprensa, terá as seguintes competências:
I – Postar a assinatura digital da Prefeitura em documentos (arquivos digitais) confeccionados pela Administração e por eles mesmos, desde que verificado que o documento original está devidamente subscrito pela
autoridade competente;
II – Manter, sob seu sigilo, as senhas de gerência e administração do sistema gerenciador de conteúdo responsável pelo Diário Oficial Eletrônico;
III – Verificar, através da assinatura digital, se o arquivo encaminhado para publicação é válido, íntegro e
autêntico;
IV – Publicar (postar) no website do Diário Oficial Eletrônico do Município os atos encaminhados para publicação pelos órgãos e entidades do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal;
V – Certificar, no verso dos documentos, a publicação do ato no Diário Oficial Eletrônico, consignando data e
hora de inclusão no website e data de publicação;
VI – Zelar pela perenidade e correição de todas as informações publicadas no website do Diário Oficial Eletrônico, realizando anotações de retificação ou revogação quando cabíveis e necessárias;
VII – Zelar pela continuidade e estabilidade do website na internet, fiscalizando e requerendo providências
técnicas;
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VIII – Facilitar, por todos os meios, o acesso às informações publicadas no Diário Oficial Eletrônico.
§ 1º. O encargo será exercido por 1 (um) servidor, a ser indicado pelo Chefe do Executivo, como operador do
sistema de inserção das publicações.
§2º. Na ocorrência de dúvida quanto à licitude ou autenticidade, a publicação do ato ou documento dependerá da
confirmação da autoridade signatária ou remetente.
CAPÍTULO II
Das Publicações
Art. 5º. Serão obrigatoriamente publicados na íntegra os seguintes atos:
I - as Leis e demais atos resultantes de processo legislativo da Câmara Municipal de Vereadores;
II - os Decretos e outros atos normativos baixados pelo Prefeito;
III - os atos dos Secretários, baixados para a execução de normas.
Art. 6º. Não requerem publicação na íntegra:
I - atas e decisões, desde que exigidas em Lei específica;
II - editais, avisos e comunicados;
III - contratos, convênios, aditivos;
IV - outros atos oficiais não elencados no art. 5º.
Parágrafo Único. Os atos oficiais elencados nos incisos deste artigo poderão ser publicados em resumos
restringindo-se o extrato aos elementos necessários à sua identificação e aos exigidos por Lei.
CAPÍTULO III
Das Edições e do Diário Oficial
Art. 7º. O Diário Oficial do Município de Igaratá, circulará diariamente nos dias úteis, de segunda a sexta-feira,
sendo publicado até as vinte (20) horas do dia da publicação, e deve conter numeração seqüencial e ininterrupta
das edições.
§ 1º. Não haverá edições do Diário Oficial do Município de Igaratá, nos feriados nacionais, e municipais de
Igaratá.
§2º. A inclusão de publicações fora do período ou horário acima previsto somente pode ser realizada mediante
justificação ou prévia previsão.
Art. 8º. O DOM será dividido em seções específicas para os Atos Oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, e
outra seção para Publicidade de Caráter Informativo/Educativo, obedecendo essa ordem.
Parágrafo Único. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.
CAPÍTULO IV
Do Procedimento
Art. 9º. Os documentos a serem publicados no Diário Oficial devem ser encaminhados à Assessoria de Imprensa,
e deverão ser apresentados em uma via impressa e outra digital.
§1º. Os arquivos digitais poderão ser enviados para o e-mail imprensa@igarata.sp.gov.br ou gravados em mídia
de CD, DVD ou pen-drive.
§ 2º. A via impressa do documento deverá ser original e estar subscrita pela autoridade competente.
§ 3º. A Assessoria de Imprensa deverá manter um arquivo físico com cópias de todos os documentos assinados
digitalmente pelo funcionário designado pelo chefe do Executivo.
Art. 10º. Caso o ato para publicação tenha sido encaminhado pelo Poder Legislativo, a versão digital do documento obrigatoriamente deverá ser encaminhada em formato compatível com software de edição de texto e em
formato PDF, devendo este último já estar assinado pelo emissor.
Art. 11º. Caso o ato para publicação tenha sido encaminhado por órgão do Poder Executivo Municipal, a versão
digital do documento deverá ser obrigatoriamente encaminhada em formato compatível com software de edição
de texto.
Art. 12º. Serão mantidos pelo Poder Executivo os seguintes arquivos do Diário Oficial do Município:
I – No Mural do Município, na forma impressa, para consulta pública;
II - Na Assessoria de Imprensa, em meio digital.
CAPÍTULO V
Dos Prazos
Art. 13º. A data da publicação será a do dia em que o Diário Oficial for disponibilizado na rede mundial de
computadores
Parágrafo Único. Tratando-se de publicação em que haja prazo a ser cumprido, a contagem iniciar-se-á no primeiro dia útil subseqüente à data do respectivo Diário Oficial do Município.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 14º. Nos casos que a legislação específica exigir a publicação no Diário Oficial da União e/ou no Diário Oficial
do Estado, tais atos também deverão ser publicados simultaneamente no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Art 15º A publicação dos atos administrativos e das comunicações em geral se fará no Diário Oficial Eletrônico do
Município, ressalvados aqueles para os quais a lei determina outra forma de publicação, observado o disposto no
art. 14 deste Decreto.
Parágrafo Único. Em caso de colapso no sistema, por qualquer eventualidade, deverá ser utilizado o meio impresso para divulgação dos atos oficiais.
Art. 16º.O sistema Web gerencial do Diário Oficial do Município poderá ser feito diretamente pelo Poder Executivo
ou por delegação a terceiros, obedecidas as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Art. 17º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Igaratá, 22 de Junho de 2017
CELSO FORTES PALAU
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 029 DE 23 DE JUNHO DE 2.017.
“Dispõe sobre a fixação dos vencimentos das parcelas da taxa de licença de localização e funcionamento do
exercício de 2.017.”
O Sr. CELSO FORTES PALAU, Prefeito do Município de Igaratá, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei:
DECRETA:
Art. 1º - Fica estipulado o prazo e números de parcelas da taxa de licença de localização e funcionamento do

presente exercício.
Art. 2º - O pagamento pode ser feito em até 06 (seis) parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R$
80,00 (Oitenta Reais).
Art.3º - O pagamento parcelado deve se dar conforme as datas abaixo:
1ª parcela, vencimento no dia 25/07/2017;
2ª parcela, vencimento no dia 25/08/2017;
3ª parcela, vencimento no dia 25/09/2017;
4ª parcela, vencimento no dia 25/10/2017;
5ª parcela, vencimento no dia 25/11/2017;
6ª parcela, vencimento no dia 25/12/2017.
Art. 4º - Se o vencimento se der em dia sem expediente bancário fica prorrogado até o imediato dia útil subsequente.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 23 de junho de 2.017.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária
________________________________________________________________________________

LEIS

LEI Nº 1.891 DE 23 DE JUNHO DE 2.017.
Regulamenta a concessão de diárias de viagem aos servidores públicos que ocupam o cargo de
motoristas da Câmara Municipal de Igaratá e dá outras providências.
(PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATÁ)
CELSO FORTES PALAU, Prefeito Municipal de Igaratá, no uso das atribuições que a Lei Orgânica
do unicípio lhe dá, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art. 1º Os servidores públicos que ocupam o cargo de Motorista do Poder Legislativo de Igaratá
que, a serviço, se deslocarem da sede do Município fazem jus à percepção de diária de viagem
para despesas com alimentação.
Parágrafo único. A concessão de diária fica condicionada à existência de cotas orçamentária e
financeira disponíveis.
Art. 2º A diária é devida sempre que o servidor público Motorista se deslocar para outro Município
durante a sua jornada de trabalho, por mais de três horas, contadas da hora da partida até a hora
da chegada na sede de Igaratá.
Art. 3º O pagamento de diárias instituído por esta Lei terá caráter de verba indenizatória, não integrando a respectiva remuneração para quaisquer efeitos.
Art. 4º O servidor motorista deverá requisitar, encaminhando o formulário devidamente preenchido
conforme consta no Anexo Único desta Lei ao Departamento de Contabilidade.
Art. 5º O valor da diária é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
§1º O Poder Legislativo atualizará com base no IPCA do IBGE, anualmente, os valores das diárias
de seus servidores públicos municipais de que trata esta Lei.
§2º Caso a despesa efetuada pelo servidor público Motorista exceda o valor da diária de viagem, a
diferença correrá às suas expensas, não havendo ressarcimento.
Art. 6º - As diárias deverão ser empenhadas previamente no setor de Contabilidade da Câmara.
§ 1º - Em casos de emergência, as diárias poderão ser processadas no decorrer ou após o deslocamento, mediante justificativa.
§2º O servidor público Motorista que receber diária de viagem e, por qualquer motivo, não se afastar
da sede, ou na hipótese de retornar em período inferior ao previsto, fica obrigado a restituir o valor
recebido como diária, no prazo de até 03 (três) dias, sob pena de ressarcimento ao erário mediante
desconto integral imediato em seu holerite, sem prejuízo de outras sanções legais.
§3º Nos casos previstos no §2º deste artigo, o servidor público Motorista deverá depositar na Conta
da Câmara, o valor das diárias recebidas em excesso, entregando o respectivo comprovante ao
Setor de Contabilidade da Câmara.
Art. 7º O Presidente da Câmara terá competência para autorizar a concessão da diária.
Art. 8º É obrigatória apresentação de relatório circunstanciado dos deslocamentos realizados, dirigido à autoridade concedente prevista no caput do art. 7º desta Lei, através de formulário, conforme
consta no Anexo Único desta Lei, em todos os casos de deslocamento que ensejar o pagamento de
diárias.
Parágrafo Único - O servidor que não apresentar o “Formulário de Viagens”, devidamente assinado,
na forma e no prazo estabelecidos no caput deste artigo, ficará impedido de receber novas diárias
enquanto perdurar a irregularidade e, 10 (dez) dias após o retorno, será notificado para restituí-las,
mediante desconto integral imediato em seu holerite, sem prejuízo de outras sanções legais, sendo
consideradas como não utilizadas.
Art. 9º A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, respectivamente,
do servidor público Motorista, do responsável pelo controle do uso do carro e do ordenador da
despesa previsto no art. 7º desta Lei.
Parágrafo único. O controle previsto no “caput” deste artigo tem como objetivo:
I – apurar a exatidão do cálculo da diária;
II – verificar o cumprimento do prazo para apresentação de “Relatório de Viagens”, com emissão
automática de Aviso de Cobrança dos que estiverem em atraso;
III – elaborar estatística de diárias de viagens.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do Município de Igaratá
PREFEITURA
DE

IGARATÁ

Criado através da Lei no 1.883 de 06 de abril de 2017
Expediente
Publicação Digital de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Igaratá
Prefeito Municipal: Dr. Celso Fortes Palau
Secretária: Jucimara Ribeiro Brito
Assessoria de Imprensa:
Jornalista Responsável: Roberto Drumond Mello Silva – MTb 051 - 4 TRT (MG)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ			

			

ANO 01 - Edição 02
PÁGINA 3

IGARATÁ, 24 DE JUNHO DE 2017

III – elaborar estatística de diárias de viagens.
Art. 10 - A diária não será devida nos seguintes casos:
I – quando o deslocamento se der dentro do território do Município;
II – quando dispuser de alimentação incluída em evento para o qual esteja inscrito;
III – quando o afastamento for inferior a 3 (três) horas;
IV – ao servidor que estiver em falta com a apresentação de “Relatório de Viagens”.
Art. 11 - Fica o Poder Legislativo autorizado a baixar normas complementares a esta Lei, nos limites
de suas competências.
Art. 12 - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da Lei, conceder e/ou receber diária
indevidamente.
Art. 13 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária
constante do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 23 de junho de 2017.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária
________________________________________________________________________

SAÚDE

SECRETARIAS

Audiência Pública da Saúde
O município de Igaratá, convida a população para participar da Audiência Pública, que será realizada
no dia 27/06/2017 (terça-feira), à partir das 16h no Plenário da Câmara Municipal de Igaratá, para
Prestação de Contas da Área da Saúde, referente ao 1º quadrimestre do ano de 2017.
Celso Fortes Palau
PREFEITO MUNICIPAL
Marino Faria
SECRETARIO DE SAÚDE
________________________________________________________________________

SECRETARIAS,
AUTARQUIAS
E FUNDAÇÕES.
Saúde
Secretário: Marino Faria
TELEFONE: (12) 99719-1526
Educação e Cultura
Secretário:
TELEFONE: 4658 - 1523
Meio Ambiente
Secretário: Juarez Domingues Vasconcelos
TELEFONE: 4658-1680
Planejamento Urbano e Obras
Secretário: Rodrigo Camargo Vieira
TELEFONE: 4658 - 1099
Esporte e Lazer
Secretário: Benjamin de Lima
TELEFONE: 4658-1723
Negócios Jurídicos
Secretário:
TELEFONE: 4658-1577
Ação Social e Cidadania
Secretário:
TELEFONE: 4658 -1041
Administração
Secretária: Vanessa Pires Rabelo
TELEFONE: 4658-1577
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