
 
                         

 

LEI Nº 6.792 de 13 de dezembro de 2017. 

 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO 
ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL, ALTERA A LEI N. 3.800, DE 31 
DE MARÇO DE 2004, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, 
COM EMENDA DOS ILUSTRES VEREADORES ALÉCIO SPÍNOLA/PSC, CABRAL/PDT, 
CARLINHOS OLIVEIRA/PSC, CELSO DAL MOLIN/PR, DAMACENO JUNIOR/PSDC, GUGU 
BUENO/PR, FERNANDO HALLBERG/PPL, JAIME VASATTA/PODE, JORGE 
BOCASANTA/PROS, JOSUÉ DE SOUZA/PTC, MAURO SEIBERT/PP, MAZUTTI/PSL, 
MISAEL JUNIOR/PSC, OLAVO SANTOS/PHS, PARRA/PMDB, PAULO PORTO/PC DO B, 
PEDRO SAMPAIO/PSDB, POLICIAL MADRIL/PMB, RÔMULO QUINTINO/PSL, SERGINHO 
RIBEIRO/PPL E VALDECIR/PSL, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE 
LEI:  

 
TÍTULO I 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1º. A ação da Administração Municipal terá como objetivo o 

desenvolvimento do Município em seus múltiplos aspectos e o aprimoramento dos serviços 
prestados à população, mediante o planejamento de suas atividades.  

 
Art. 2º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos 

técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação 
municipal e será feito por meio da elaboração e da manutenção atualizada, entre outras, dos 
seguintes instrumentos: 

 
I. Plano Diretor; 
II. Plano Plurianual; 
III. Diretrizes Orçamentárias; 
IV. Orçamento Anual; 
V. Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal e Desembolso. 
 
Parágrafo único. A elaboração e a execução do planejamento das atividades 

municipais guardarão consonância com planos e programas do Governo do Estado do Paraná 
e dos Órgãos da Administração Federal. 

 
Art. 3º. A Administração Municipal, além dos controles formais concernentes à 

obediência a preceitos legais e regulamentares, deverá dispor de instrumentos de 
acompanhamento e avaliação de resultados da atuação de seus diversos órgãos e agentes. 

 
Art. 4º. O Município recorrerá, sempre que admissível e aconselhável, à 

execução indireta de obras e serviços, mediante contrato, concessão, permissão, convênio, 
termos de parceria e contratos de gestão com pessoas ou entidades públicas ou privadas, de 
acordo com a legislação vigente. 

 
 
 



 
                         

 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA BÁSICA 

 
Art. 5º. Para desenvolver as suas atividades legais e constitucionais, o 

Município de Cascavel disporá de unidades organizacionais próprias da Administração Direta e 
de entidades da Administração Indireta, integradas segundo áreas de atividades relativas às 
metas e objetivos, que devem conjuntamente buscar atingir. 

 
§ 1º. Auxiliarão diretamente o Prefeito Municipal, no exercício do Poder 

Executivo, o dirigente principal de cada uma das entidades da Administração Indireta, os 
Secretários Municipais, Diretores de Departamentos, Gerentes de Divisão e todos os demais 
servidores, observados os princípios fundamentais da Administração Pública. 

§ 2º. A Administração Direta compreende o exercício das atividades da 
Administração Pública Municipal, executada diretamente pelas unidades administrativas, a 
saber: 

 
I. Unidades de assessoramento e apoio direto ao Prefeito, para o desempenho 

de funções auxiliares, coordenação e controle de assuntos e programas interSecretarias; 
 
II. Órgão de ação e articulação estratégica; 
 
III. Unidades de consulta, acompanhamento, orientação e fiscalização, nos 

termos da legislação vigente, da Administração Municipal (nas suas atividades); 
 
IV. Órgão de assessoria e representação jurídica; 
 
V. Secretarias Municipais de natureza meio e fim, órgãos de primeiro nível 

hierárquico, para planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e 
orientação normativa da ação do Poder Executivo; 

 
VI. Unidades de deliberação, orientação e consulta ao Prefeito Municipal, nas 

suas atividades administrativas. 
 
Art. 6º. As unidades de deliberação, orientação e consulta, compreendem os 

conselhos de políticas públicas. 
 
Art. 7º.  A Estrutura Organizacional básica do Poder Executivo do Município de 

Cascavel será a seguinte: 
 
I. Unidades da Administração Direta: 
 
a) Unidades de assessoramento: 
1. Gabinete do Prefeito 
2. Gabinete do Vice-prefeito 
 
b) Órgão de ação e articulação estratégica: 
1. Território Cidadão - Cascavel Desenvolvimento Territorial 
 
c) Unidade de consulta, acompanhamento, orientação e fiscalização: 
1. Unidade Central de Controle Interno 
 
 



 
                         

 

d) Órgão de assessoria e representação jurídica: 
 
1. Procuradoria Geral do Município: 
Subprocuradoria 
Consultoria Jurídica 
Departamento do Contencioso 
Procon 
 
e) Secretarias Municipais de Natureza Meio: 
 
1. Secretaria de Planejamento e Gestão: 
Departamento de Gestão de Pessoas 
Departamento de Gestão de Compras e Administração 
Departamento de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos 
 
2. Secretaria de Finanças: 
Departamento do Tesouro Municipal 
Departamento da Receita Municipal 
 
3. Secretaria de Comunicação Social: 
Departamento de Imprensa 
Departamento de Comunicação Social 
 
4. Secretaria da Casa Civil, da Transparência, da Prevenção e do Combate à 

Corrupção: 
Casa Civil 
 
f) Secretarias Municipais de Natureza Fim:  
 
1. Secretaria de Educação: 
Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças 
Departamento Pedagógico 
Departamento de Informação e Administração da Rede Escolar 
 
2. Secretaria de Saúde: 
Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças 
Departamento de Atenção à Saúde 
Departamento de Vigilância em Saúde 
 
3. Secretaria de Assistência Social: 
Departamento de Assistência Social 
     
4. Secretaria de Meio Ambiente: 
Departamento de Conservação e Educação Ambiental 
Departamento de Licenciamento Ambiental e Fiscalização 
 
5. Secretaria de Desenvolvimento Econômico: 
Departamento de Desenvolvimento Econômico 
Departamento de Turismo e Eventos 
 
 
 



 
                         

 

6. Secretaria de Serviços e Obras Públicas: 
Departamento de Obras Públicas 
Departamento de Serviços Urbanos  
 
7. Secretaria de Agricultura: 
Departamento de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural 
Departamento de Infraestrutura e Apoio Rural 
 
8. Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade: 
Departamento de Proteção à Comunidade 
Departamento de Política sobre Drogas 
 
9. Secretaria de Cultura e Esportes: 
Departamento de Promoção da Cultura 
Departamento de Promoção do Esporte e do Lazer 
  
 
II. Entidades da Administração Indireta: 
 
a) Autarquias: 
1. Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel - Acesc 
2. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de 

Cascavel - IPMC 
3. IPC – Instituto de Planejamento de Cascavel 
 
 
b) Empresas Públicas: 
1. Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito – Cettrans 
2. Companhia Municipal de Habitação de Cascavel – Cohavel 
 
 
c) Fundações: 
1. Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Fundetec 
2. Fundação Municipal de Esportes e Cultura 
 
Art. 8º.  Os órgãos de Administração Indireta, dotados de personalidade jurídica 

própria, estão sujeitos ao controle e à supervisão do Prefeito Municipal. 
 

TÍTULO III 
UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
CAPÍTULO I 

DAS UNIDADES DE ASSESSORAMENTO 
 

Seção I 
Do Gabinete do Prefeito 

 
Art. 9º.  O Gabinete do Prefeito é o órgão ao qual incumbe: 
I. A assistência e o assessoramento ao Prefeito no trato de questões, 

providências e iniciativas do seu expediente pessoal, assessoramento pessoal e especial; 
 
 



 
                         

 

II.        Assessorar e Secretariar o Prefeito nas reuniões internas e/ou públicas;  
III. A recepção, o atendimento e o encaminhamento dos munícipes, das 

autoridades e de visitantes que demandem ao gabinete, assim como promover as relações 
públicas, incluindo as de representação e de divulgação;  

IV. A recepção, o estudo e a triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;  
V.        A elaboração da agenda de atividades do Prefeito, controlar e zelar pelo 

seu cumprimento; 
VI. Desempenhar outras tarefas compatíveis com atividades do gabinete, 

quando determinadas pelo Prefeito Municipal; 
VII. Apoio logístico e administrativo ao Território Cidadão - Cascavel 

Desenvolvimento Territorial; 
VIII. Coordenar as ações da Defesa Civil, por meio da respectiva 

coordenadoria, no âmbito municipal; 
IX. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles no 

sistema de gestão, dados e transparência; 
X. Exercer o controle orçamentário no âmbito da unidade;  
XI. Executar atividades administrativas no âmbito da unidade;  
XII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

unidade;  
XIII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XIV. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 10. O Gabinete do Prefeito compõe-se da seguinte unidade de serviço, 

diretamente subordinada ao respectivo titular: 
a) Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. 
 

Seção II 
Do Gabinete do Vice-prefeito 

 
Art. 11.  Gabinete do Vice-prefeito é o órgão ao qual incumbe: 
 
I. Auxiliar o Vice-prefeito na assistência e no assessoramento de suas 

competências de assessorar o Prefeito sempre que ele for convocado para missões especiais 
e os Secretários Municipais em assuntos de sua competência; bem como, participar das 
avaliações das ações governamentais; 

II. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles no 
sistema de gestão, dados e transparência. 

 
CAPÍTULO II 

DO ÓRGÃO DE AÇÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA 
 

Seção I 
Do Território Cidadão - Cascavel Desenvolvimento Territorial 
 
Art. 12. O Território Cidadão - Cascavel Desenvolvimento Territorial atuará com 

as seguintes atribuições:  
 
I. Realizar a gestão pública por meio de projetos estruturados e embasados, 

visando obter ganho de qualidade e efetividade no serviço público; 



 
                         

 

II. Planejar e executar tarefas de forma estruturada, por pessoal qualificado, 
com objeto definido, cronograma e orçamentos conhecidos, além de estabelecer controles e 
indicadores para avaliação dos resultados alcançados comparados com o previsto; 

III. Apontar caminhos para a adoção e o aprimoramento da gestão eficiente na 
Administração Pública Municipal, bem como o método para operacionalizar essa implantação; 

IV. Permitir uma gestão participativa conhecendo a realidade e necessidades de 
cada território; 

V. Realizar ações integradas e conjuntas entre todas as Unidades 
Administrativas; 

VI. Realizar diagnóstico comunitário em cada território visando à visualização e à 
quantificação das demandas de cada região da cidade, bem como das situações que 
necessitam de atuação mais específica; 

VII. Obter dados físicos, topográficos, habitacionais, sociais, entre outros, 
para subsidiar ações de planejamento integrado; 

VIII. Promover, em cada Território implantado, o desenvolvimento do 
comércio, da indústria, da cultura e dos esportes, melhorando a saúde, a segurança pública, a 
educação e a infraestrutura local e, consequentemente, a qualidade de vida da população; 

IX. Obter resultado eficiente e eficaz da utilização dos recursos e bens públicos 
em cada Território; 

X.        Promover mudança no perfil do Território trazendo desenvolvimento e 
equalização com padrões de outras áreas do Município; 

XI. Implantar o Conselho Consultivo em cada Território; 
XII. Buscar continuamente aprimorar a qualidade dos serviços públicos 

oferecidos aos cidadãos, visando alcançar sua missão precípua de melhor atender às 
necessidades da sociedade; 

XIII. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XIV. Realizar ações e articulações estratégicas de planejamento, gestão e 
orçamento junto às Secretarias municipais, bem como aos órgãos da administração indireta a 
fim da efetiva implantação e manutenção dos Territórios; 

XV. Definir e gerir as ações de coordenadoria do controle orçamentário e 
financeiro, da estratégia e das metas, bem como da participação e do envolvimento 
comunitário, em conjunto com os líderes dos conselhos dos Territórios; 

XVI. Exercer o controle orçamentário no âmbito da unidade;  
XVII. Executar atividades administrativas no âmbito da unidade;  
XVIII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

unidade;  
XIX. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XX. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 13. O Território Cidadão – Cascavel Desenvolvimento Territorial compõe-se 

da seguinte unidade de serviço, diretamente subordinada ao respectivo titular: 
 
a) Divisão do Território Cidadão. 
 

CAPÍTULO III 
UNIDADE DE CONSULTA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 
 
 
 



 
                         

 

Seção I 
Da Unidade Central de Controle Interno 

 
Art. 14.   A Unidade Central de Controle Interno tem por atribuições:  
 
I. Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas 

previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do 
Município;  

II. Verificar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos 
programas de governo, quanto à eficácia, à eficiência e à efetividade da gestão dos órgãos e 
entidades da Administração Pública municipal, bem como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

III. Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;  
IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres do Município; 
V. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;  
VI. Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas 

de restos a pagar;  
VII. Supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno 

da despesa total com pessoal, ao limite prudencial, caso necessário, nos termos da legislação 
vigente;  

VIII. Acompanhar o cumprimento das providências indicadas pelo Poder 
Executivo, conforme legislação vigente, para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos respectivos limites;  

IX. Averiguar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo 
em vista as restrições constitucionais e demais legislações vigentes;  

X. Cientificar as autoridades responsáveis quando constatadas ilegalidades ou 
irregularidades na Administração Municipal; 

XI. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles no 
sistema de gestão, dados e transparência; 

XII. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XIII. Exercer o controle orçamentário no âmbito da unidade;  
XIV. Executar atividades administrativas no âmbito da unidade;  
XV. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

unidade;  
XVI. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XVII. Executar outras atividades correlatas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA ASSESSORIA E DA REPRESENTAÇÃO JURÍDICA 

 
Seção I 

Da Procuradoria Geral do Município 
 
Art. 15. É de competência da Procuradoria Geral do Município: 
  
I. Exercer a representação judicial e extrajudicial do Município, em qualquer 

processo em que este for autor, réu, assistente, oponente, ou de qualquer forma interessado, 
em qualquer foro, instância e órgãos da Administração Direta e da Indireta dos entes 



 
                         

 

federativos, bem como em outras atividades jurídicas delegadas pelo Prefeito em ato próprio 
do Executivo;  

II.  Assessorar juridicamente as Secretarias e demais órgãos da 
Administração Direta do Município; 

III. Analisar e/ou elaborar e emitir parecer de anteprojetos de leis, decretos, 
regulamentos e portarias, minutas de contratos, de escrituras, acordos, convênios, licitações e 
quaisquer outros atos ou negócios jurídicos em que o Município seja parte;  

IV. Cobrar a dívida ativa fiscal e da dívida proveniente de quaisquer outros 
créditos do Município; 

V. Auxiliar em sindicâncias, processos administrativos e processos disciplinares;  
VI. Assessorar o Prefeito e as unidades administrativas nos atos relacionados à 

desapropriação, alienação e aquisição de bens móveis e imóveis;  
VII. Emitir pareceres sobre o interesse da municipalidade, examinando 

anteprojetos de leis, justificativas de vetos, decretos, contratos, projetos de regulamentos e 
outros documentos de natureza jurídica;  

VIII. Promover o exame de ordens e sentenças judiciais e orientar o Prefeito 
Municipal e as demais unidades administrativas quanto ao seu exato cumprimento;  

IX. Zelar pela fiel observância à aplicação de leis, decretos, portarias e 
regulamentos existentes no Município, principalmente no que se refere ao controle da 
legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos;  

X.  Promover a organização e a atualização da coletânea de leis municipais, 
bem como das legislações estadual e federal de interesse do Município;  

XI. Apoiar e manter a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon;  

XII. Coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de 
pronunciamento, pareceres, requerimentos e respostas de solicitações de informações 
endereçadas ao Executivo Municipal e outras atividades correlatas;  

XIII. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XIV. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Procuradoria; 
XV. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XVI. Realizar o controle orçamentário no âmbito da Procuradoria; 
XVII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da 

Procuradoria;  
XVIII. Executar atividades administrativas no âmbito da Procuradoria; 
XIX. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações. 
 
Art. 16. A Procuradoria Geral do Município, além do Gabinete do Procurador, 

compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo 
titular: 

 
b) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
I. Subprocuradoria 
II. Consultoria Jurídica 
III. Departamento do Contencioso 
a) Divisão de Execução Fiscal 
b) Divisão Cível e Relações do Trabalho 
IV. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon 
 
 



 
                         

 

CAPÍTULO V 
DAS SECRETARIAS DE NATUREZA MEIO 

 
Seção I 

Da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
 
Art. 17. É de competência da Secretaria de Planejamento e Gestão: 
  
I. O planejamento operacional e a execução da política administrativa no que 

compreende prover os órgãos da Administração Direta de suporte administrativo nas áreas de 
recursos humanos, aquisições e suprimentos, serviços gerais, organização de sistemas e 
métodos, informática, tecnologia da informação, manutenção para o desenvolvimento das 
atividades;  

II. Manter as atividades da Secretaria objetivando o apoio e a orientação às 
demais áreas;  

III. Realizar ações de inspeção e orientações nos locais de trabalho sobre 
medidas preventivas e uso de equipamentos de proteção individual visando à prevenção de 
acidentes de trabalho;  

IV. Implantar a medicina preventiva com vistas à prevenção de doenças 
ocupacionais;  

V.  Realizar Concurso Público, de acordo com as necessidades administrativas 
e condições legais;  

VI. Operacionalizar as atividades da Divisão de Folha de Pagamento, Registro e 
Cadastro;  

VII. Proporcionar condições de desenvolvimento do corpo funcional com vistas à 
melhoria da qualidade do serviço público;  

VIII. Planejar e executar programas de treinamento, avaliação de desempenho e 
gerenciamento do quadro de vagas;  

IX. Gerir o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores; 
X.  Administrar e controlar o patrimônio mobiliário e o imobiliário pertencentes 

ao Município;  
XI. Administrar e controlar os processos de compras, em conformidade com a 

legislação vigente;  
XII. Manter os serviços de recepção e informações ao público em geral no Paço 

Municipal; 
XIII. Administrar os serviços de telefonia, monitorando as ligações telefônicas 

por meio do tarifador;  
XIV. Efetuar estudos e análises técnicas para redesenhos de processos, com 

normatização de procedimentos e elaboração de manuais de atribuições das unidades 
administrativas;  

XV. Desenvolver estudos e análises técnicas voltadas à racionalização e à 
celeridade das atividades, visando obter eficiência e eficácia na prestação dos serviços 
públicos;  

XVI. Elaborar anteprojetos de leis, minutas de decreto, regulamentos, 
manuais e portarias, relativos à estrutura administrativa e organizacional, para as unidades da 
Administração Direta; 

XVII. Efetuar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de informação;  
XVIII. Licenciar e manter contratos de softwares e de sistemas de informação 

no âmbito da Administração Municipal;  
XIX. Manter os equipamentos de informática e solicitar a aquisição de 

suprimentos no âmbito da Administração Municipal;  
 



 
                         

 

XX. Coordenar as atividades da Ouvidoria Municipal;  
XXI. Gerir o consumo de energia elétrica nos prédios municipais e da 

iluminação pública das vias;  
XXII. Avaliar as contas de energia das unidades consumidoras, cadastrar as 

unidades e encaminhar faturas para pagamento;  
XXIII.  Gerir os serviços de água e esgoto nos prédios municipais, avaliar as 

faturas de água das unidades consumidoras;  
XXIV. Gerenciar e manter os serviços de zeladoria, de reprografia, de protocolo, 

de vigilância, bem como a guarda e conservação de processos e documentos encaminhados 
ao arquivo geral do Município;  

XXV. Realizar a manutenção preventiva e de conservação das instalações do 
Centro Administrativo José Silvério de Oliveira, bem como adequar as instalações de acordo 
com as normas de segurança e de medicina do trabalho;  

XXVI. Controlar e manter a frota de veículos e máquinas do Município;  
XXVII. Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a elaboração do 

Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como 
orientar a disponibilidades dos recursos orçamentários; 

XXVIII. Realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária;  
XXIX. Definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, 

tributárias e financeiras do Município, otimizando os recursos públicos, em atenção à 
legislação em vigor; 

XXX. Elaborar anteprojetos de remanejamento orçamentário para novas 
ações, projetos e/ou atividades durante o exercício financeiro; 

XXXI. Captar recursos, elaborar, desenvolver e acompanhar projetos, 
buscando recursos junto a organismos federais, estaduais, não governamentais, internacionais 
e entidades de classe;  

XXXII. Elaborar projetos, programas, planos de trabalho e demais documentos 
necessários à viabilização de recursos para o Município; 

XXXIII. Fornecer dados e informações, bem como, realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XXXIV. Exercer o controle das parcerias e convênios firmados pela 
Administração Direta do Município; 

XXXV. Realizar sindicâncias processos administrativos e processos 
disciplinares; 

XXXVI. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XXXVII. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XXXVIII. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXXIX. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 
XL Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria;  
XLI. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XLII. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 18. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, além do Gabinete do 

Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao 
respectivo titular: 

a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
b) Divisão de Organização, Sistemas e Métodos 
 
 
 



 
                         

 

I. Departamento de Gestão de Pessoas 
a) Divisão de Folha de Pagamento, Registro e Cadastro   
b) Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho 
c) Divisão de Desenvolvimento de Pessoal  
d) Divisão de Concursos 
 
II. Departamento de Gestão de Compras e Administração 
a) Divisão de Licitações 
b) Divisão de Contratos 
c) Divisão de Planejamento de Compras Unificadas 
d) Divisão de Serviços Gerais 
e) Divisão de Informática 
f) Divisão de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 
g) Divisão de Gerenciamento da Frota 
 
III. Departamento de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos 
a) Divisão de Planejamento Estratégico  
b) Divisão de Planejamento Orçamentário 
c) Divisão de Captação de Recursos 
 

Seção II 
Da Secretaria Municipal de Finanças 

 
Art. 19.  É de competência da Secretaria de Finanças:  
I. Desenvolver o planejamento operacional e executar a política financeira, 

tributária e econômica do Município;  
II. Assessorar as Secretarias municipais em assuntos financeiros;  
III. Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida 

pública, proporcionando a contabilização e a liquidação da despesa pública;  
IV. Coordenar e controlar a execução do orçamento de acordo com as 

disposições legais, respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei 8.666/93, 4.320/64 
e na Lei complementar 101/2000; 

V.  Realizar as prestações de contas do Município;  
VI. Elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas 

orçamentárias;  
VII. Programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o 

pagamento das despesas;  
VIII. Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como disponibilizar 

as informações estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e em demais 
legislações vigentes;  

IX. Supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de 
endividamento do Município; 

X. Inscrever e cadastrar os contribuintes, bem como prestar orientação aos 
mesmos; 

XI. Realizar o lançamento, a arrecadação e a fiscalização dos tributos devidos 
ao Município; 

XII. Realizar a inserção e a baixa em dívida ativa dos contribuintes; 
XIII. Implementar campanhas visando à arrecadação;  
XIV. Executar o registro e controles contábeis da administração financeira e 

patrimonial e o registro da execução orçamentária; 
 



 
                         

 

XV. Fiscalizar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à 
sua área de competência e autuar;  

XVI. Orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e 
abertura de crédito adicional ao orçamento, bem como sobre as necessidades de correção de 
eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas;  

XVII. Efetuar o remanejamento orçamentário e a abertura de crédito adicional 
ao orçamento quando solicitado pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições 
legais;  

XVIII. Gerir a legislação tributária e financeira do Município; 
XIX. Manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do Município; 
XX. Acompanhar e controlar, na questão financeira, a execução de convênios e 

parcerias;  
XXI. Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município em conjunto 

com o IPC – Instituto de Planejamento de Cascavel; 
XXII. Executar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura, a 

emissão e o cadastro da nota do produtor rural; 
XXIII.  Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 

no sistema de gestão, dados e transparência; 
XXIV. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XXV. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XXVI. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXVII. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
XXVIII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da 

Secretaria; 
XXIX. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXX. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 20. A Secretaria Municipal de Finanças, além do Gabinete do Secretário, 

compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo 
titular: 

 
a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
I. Departamento do Tesouro Municipal 
a) Divisão Financeira 
b) Divisão de Execução Orçamentária 
c) Divisão Contábil 
 
II. Departamento da Receita Municipal 
a) Divisão de Tributação 
b) Divisão de Fiscalização 
 

Seção III 
Da Secretaria Municipal de Comunicação Social 

 
Art. 21. É de competência da Secretaria Municipal de Comunicação Social: 
I. O planejamento operacional e execução da política de comunicação do 

Município; 
II. Planejar e realizar a publicidade na divulgação dos atos e das ações da 

Administração Municipal; 
 



 
                         

 

III. Assessorar as Secretarias Municipais e demais órgãos do Município em 
assuntos de comunicação social;  

IV. Gerir o órgão oficial do Município, responsável pela divulgação e publicação 
dos atos oficiais;  

V.  Gerir e manter o Portal de Internet do Município; 
VI. Articular as relações da Administração Municipal e os órgãos de imprensa;  
VII. Preparar informativos para o público interno e externo;  
VIII. Realizar a assistência direta ao Prefeito Municipal na sua representação 

junto aos órgãos de comunicação;  
IX. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
X.  Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XI. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
XII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria;  
XIII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XIV. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 

no sistema de gestão, dados e transparência; 
XV. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 22. A Secretaria Municipal de Comunicação Social, além do Gabinete do 

Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviço, diretamente subordinadas ao 
respectivo titular: 

I. Departamento de Imprensa 
II. Departamento de Comunicação Social 
 
 

Seção IV 
Da Secretaria Municipal da Casa Civil, da Transparência, da Prevenção e do Combate à 

Corrupção 
 
Art. 23. É de competência da Secretaria da Casa Civil, da Transparência, da 

Prevenção e do Combate à Corrupção:  
 
I.  Coordenar os projetos estratégicos de governo, em conjunto com a 

principal Secretaria envolvida, contribuindo especialmente na fase de planejamento, 
supervisionando a fase de execução e efetivando a fase de avaliação;  

II.  Gerir e manter o sistema de gestão, dados, informações e transparência; 
III. Requisitar, a qualquer Secretaria ou órgão do Poder Executivo ou entidade 

da Administração Indireta, a prestação de informações ou de documentos que sejam 
necessários ao acompanhamento ou à verificação da regularidade da atuação de entidade, 
órgão ou agente público; 

IV. Instituir processos de prevenção e combate à corrupção, impedindo crimes 
contra o patrimônio público; 

V.  Instituir a corregedoria permanente de acompanhamento de todo e 
qualquer processo que envolva bens, valores e agentes públicos na Administração Pública 
Municipal; 

VI. Definir diretrizes para qualificar servidores públicos para atuarem como 
agentes multiplicadores para prevenção da corrupção; 

 



 
                         

 

VII. Identificar possíveis desperdícios nos investimentos, em todas as áreas 
da Administração Pública Municipal, e propor formas e meios de redução de consumo e de 
despesas com custeio e pessoal; 

VIII. Oportunizar canais para recepção de denúncias sobre corrupção em 
qualquer dos órgãos da Administração Direta e da Indireta; 

IX. Recomendar a adoção de medidas preventivas e sanadoras das 
irregularidades sob sua análise, bem como encaminhar para as medidas necessárias; 

X.  Coordenar os trabalhos de assessoria nas relações com o Poder 
Legislativo, político-parlamentar, bem como nas relações da comunidade com o prefeito e 
ações políticas no âmbito municipal;  

XI. Coordenar as atividades de cerimonial;  
XII. Assessorar o Poder Executivo Municipal na sua representação junto às 

autoridades, à comunidade e a demais esferas;  
XIII. Acompanhar a tramitação de projetos de lei e articular junto ao Poder 

Legislativo;  
XIV. Assessorar nos assuntos referentes ao relacionamento com o Poder 

Legislativo; 
XV. Coordenar as medidas relativas à observância dos prazos de 

pronunciamento, pareceres e informações do Poder Executivo às solicitações do Poder 
Legislativo bem como o relacionamento com as lideranças do governo para formalização de 
vetos e encaminhamento de Projetos de Leis ao Poder Legislativo;  

XVI. Fornecer dados e informações, bem como, realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XVII. Intermediar o relacionamento com os Conselhos de Políticas Públicas 
Municipais e respectivos Fundos na sua área de atuação, de acordo com a legislação 
específica que os instituiu; 

XVIII. Coordenar a administração distrital do interior; 
XIX. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XX. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XXI. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXII. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 
XXIII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria;  
XXIV. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXV. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 24. A Secretaria Municipal da Casa Civil, da Transparência, da Prevenção e 

do Combate à Corrupção, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades 
de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
b) Corregedoria Municipal 
 
I. Casa Civil 
a) Cerimonial 
b) Divisão de Gestão de Dados e Transparência 
c) Administração Distrital do Interior 
d) Assessoria de Políticas Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com 

Deficiência - APPIS 
     

 



 
                         

 

CAPÍTULO VI 
DAS SECRETARIAS DE NATUREZA FIM 

 
Seção I 

Da Secretaria Municipal de Educação 
 
Art. 25.  É de competência da Secretaria de Educação:  
I. Programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública 

municipal de ensino;  
II.  Administrar o sistema de ensino;  
III. Instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, 

controlando e fiscalizando o seu funcionamento;  
IV. Gerenciar a documentação escolar e estatística, a estrutura e o 

funcionamento do programa federal vinculado à frequência do aluno à escola, bem como o 
registro escolar;  

V.  Manter e assegurar a universalização dos níveis e das modalidades de 
ensino: (1) educação infantil de zero a cinco anos nos centros municipais de educação infantil 
– CMEI, (2) ensino fundamental de nove anos, obrigatório e gratuito, a partir de cinco anos de 
idade nas escolas municipais, (3) educação especial e (4) educação de jovens e adultos – fase 
I;  

VI. Ampliar gradativamente a jornada de tempo escolar;  
VII. Prover o atendimento educacional especializado com recursos 

tecnológicos, equipamentos adaptados, acessibilidade arquitetônica, entre outros, conforme a 
necessidade do aluno com deficiência;  

VIII. Articular ações com outros órgãos públicos – municipais, estaduais e 
federais –, entidades não-governamentais e de iniciativa privada sem fins lucrativos para 
complementar o atendimento especializado nas áreas de educação;  

IX. Incentivar a pesquisa didático-pedagógica no intuito de implementar uma 
prática contínua de divulgação e publicação por meio de eventos na área da educação; 

X. Criar e implementar o Sistema Municipal de Ensino e o Conselho Municipal 
de Educação;  

XI. Instituir gradativamente conselhos escolares;  
XII. Proporcionar acesso qualitativo aos recursos tecnológicos para alunos, 

professores e funcionários;  
XIII. Implementar programas de alimentação e nutrição nos estabelecimentos 

públicos municipais de ensino;  
XIV. Participar efetivamente nos conselhos municipais;  
XV. Prover de transporte escolar a zona rural, sempre que necessário, em 

regime de colaboração com os governos estadual e federal, entidades não-governamentais e 
de iniciativa privada sem fins lucrativos, de forma a garantir o acesso dos alunos à escola; 

XVI. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XVII. Gerir a infraestrutura da rede pública escolar municipal; 
XVIII. Favorecer a interdisciplinaridade, promovendo a integração de conceitos 

de diversas áreas, tais como: linguagem, matemática, física, eletricidade, eletrônica, mecânica, 
arquitetura, ciências, história, geografia, artes, etc., por meio da robótica educacional; 

XIX. Motivar o estudo e a análise de máquinas e mecanismos existentes no 
cotidiano do aluno de modo a reproduzir o seu funcionamento; 

XX. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica 
e/ou financeira ou instrumentos congêneres com entidades privadas sem fins lucrativos e 
órgãos da Administração Direta e da Indireta da União, de Estados e outros Municípios; 

 



 
                         

 

XXI. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XXII. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XXIII. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XXIV. Estabelecer plano de ação orçamentário anual que contemple: a criação 

de mecanismos de controle e avaliação do sistema de ensino, formação continuada, 
adequação do espaço físico, aquisição de materiais e equipamentos, entre outros;  

XXV. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXVI. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
XXVII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria; 
XXVIII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXIX. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 26.  A Secretaria Municipal de Educação, além do Gabinete do Secretário, 

compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo 
titular: 

I. Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças 
a) Divisão de Gestão de Pessoas 
b) Divisão de Planejamento, Orçamento e Finanças 
c) Divisão de Logística e Manutenção 
 
II. Departamento Pedagógico 
a) Divisão de Educação Infantil 
b) Divisão de Ensino Fundamental 
c) Divisão de Educação Especial 
d) Divisão de Educação em Tempo Integral 
 
III. Departamento de Informação e Administração de Rede Escolar.  
a) Divisão de Documentação Escolar e Estatísticas 
 
 

Seção II 
Da Secretaria Municipal de Saúde 

 
Art. 27. É de competência da Secretaria de Saúde: 
  
I. Elaborar o planejamento operacional e executar a política municipal de 

saúde, por meio da implementação do sistema municipal da saúde e do desenvolvimento de 
ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a 
realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;  

II.  Coordenar, controlar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde  (SUS) no 
âmbito do Município;  

III. Formular a política de saúde ambiental e ações de prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde individual e coletiva;  

IV. Definir a política de regulação da Secretaria em relação ao Sistema Municipal 
de Saúde;  

V.  Elaborar boletins sobre informações da saúde;  
VI. As vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, de orientação alimentar, ambiental 

e de saúde do trabalhador;  
 



 
                         

 

VII. Realizar ações preventivas em geral, de vigilância e controle sanitário; 
VIII. A vigilância de saúde, especialmente quanto às drogas, medicamentos e 

alimentos;  
IX. Estabelecer diretrizes para desenvolvimento do programa de controle de 

infecção nas áreas de abrangência da Secretaria Municipal de Saúde; 
X.  Elaborar e realizar pesquisa científica e tecnológica na área de saúde;  
XI. Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias 

operacionais do atendimento integral às urgências no seu âmbito de responsabilidade, em 
consonância com as diretrizes estaduais e nacionais;  

XII. Promover, coordenar e normatizar a organização e o desenvolvimento 
da política de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar do SUS;  

XIII. Promover campanhas de esclarecimento, visando à preservação da 
saúde da população; 

XIV. Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias 
operacionais do atendimento integral em saúde bucal no seu âmbito de responsabilidade, em 
consonância com as diretrizes estaduais e federais;  

XV. Implantar e fiscalizar posturas municipais relativas à higiene e à saúde 
pública;  

XVI. Promover, coordenar e normatizar a organização e o desenvolvimento 
da política de assistência farmacêutica em consonância com a Política Nacional de 
Medicamentos, observando os princípios do Plano Municipal de Saúde;  

XVII. Articular com outros órgãos e Secretarias municipais, estaduais e 
federais, e entidades da iniciativa privada para a elaboração de propostas no desenvolvimento 
de programas conjuntos;  

XVIII. Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias 
operacionais do atendimento integral em saúde mental no seu âmbito de responsabilidade, em 
consonância com as diretrizes estaduais e nacionais; 

XIX. Estimular e apoiar o bom funcionamento do Conselho Municipal de 
Saúde, criando mecanismos para sua avaliação de forma permanente; 

XX. Subsidiar os processos de elaboração, implantação e implementação de 
normas, instrumentos e métodos necessários ao fortalecimento do modelo de gestão do SUS;  

XXI. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica 
e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e 
órgãos da Administração Direta e da Indireta da União, de Estados e outros Municípios;  

XXII. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria;  
XXIII. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 

no sistema de gestão, dados e transparência; 
XXIV. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XXV. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
XXVI. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
XXVII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria; 
XXVIII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXIX. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 28. A Secretaria Municipal de Saúde, além do Gabinete do Secretário, 

compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo 
titular: 

 
 
 



 
                         

 

I. Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças 
a) Divisão de Gestão de Pessoas 
b) Divisão de Planejamento, Orçamento e Finanças 
c) Divisão de Logística e Serviços Gerais 
d) Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria 
 
II. Departamento de Atenção à Saúde 
a) Divisão de Atenção Primária 
b) Divisão de Atenção Especializada 
c) Divisão de Urgências e Emergências 
d) Divisão de Assistência Farmacêutica 
e) Divisão de Saúde Bucal 
 
III. Departamento de Vigilância em Saúde 
a) Divisão de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 
b) Divisão de Vigilância Sanitária 
c) Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador 
 

Seção III 
Da Secretaria Municipal de Assistência Social 

 
Art. 29. É de competência da Secretaria de Assistência Social: 
I. Planejar e executar as políticas de assistência social do Município;  
II. Realizar o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações na área 

de assistência social; 
III. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 

e/ou especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem; 
IV. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais na área 
urbana e rural; 

V. Assegurar que as ações, no âmbito da assistência social, tenham 
centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária;  

VI. Planejar e organizar serviços de amparo e proteção à infância e 
adolescência, a mulheres, idosos, à pessoa com deficiência, a famílias, grupos e indivíduos 
em risco de vulnerabilidade social; 

VII. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 
do indivíduo e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;  

VIII.Acompanhar e monitorar o serviço de habilitação e reabilitação, na 
comunidade, da pessoa com deficiência; 

IX. Promover e participar de cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns 
e conferências na área de assistência social;  

X. Prestar o atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos 
físicos, e ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras;  

XI. Promover atividades destinadas à melhoria da renda familiar;  
XII. Garantir a oferta de serviços de proteção social especial, nas modalidades 

de média complexidade, garantindo a proteção e o atendimento das famílias e indivíduos que 
se encontram em situação de risco pessoal e social e que tenham os seus direitos violados, 
mas cujos vínculos familiares não foram rompidos; 

 



 
                         

 

XIII. Oferecer os serviços de alta complexidade, garantindo a proteção integral – 
moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para as famílias e indivíduos sem 
referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou 
comunitário; 

XIV. Desenvolver e executar programas e políticas públicas de atendimento ao 
idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e 
não governamentais;  

XV. Desenvolver diretamente e/ou em parceria com o governo federal os 
programas de atendimento e proteção à criança e ao adolescente, visando erradicar o trabalho 
infantil;  

XVI. Cadastrar famílias e pessoas carentes;  
XVII. Desenvolver e executar programas de atendimento às crianças e aos 

adolescentes em situação de risco pessoal e social, nos regimes de orientação e apoio 
sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade 
assistida e semiassistida, em consonância com a legislação vigente;  

XVIII. Promover, em conjunto com os conselhos, as Conferências Municipais;  
XIX. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 

Assistência Social no âmbito do Município; 
XX. Desenvolver as competências e capacidades específicas compartilhadas 

dos servidores da Assistência Social, requeridas para a melhoria contínua da qualidade da 
gestão do Sistema Único de Assistência Social – Suas – no âmbito municipal;  

XXI. Colaborar no aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência 
Social – Suas – no âmbito do Município; 

XXII. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XXIII. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica 

e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e 
órgãos da Administração Direta e da Indireta da União, de Estados e outros Municípios; 

XXIV. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XXV. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
XXVI. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
XXVII. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
XXVIII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da 

Secretaria;  
XXIX.  Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXX. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 30. A Secretaria Municipal de Assistência Social, além do Gabinete do 

Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao 
respectivo titular: 

 
a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
I. Departamento de Assistência Social 
a) Divisão de Proteção Básica 
b) Divisão de Proteção Especial 
c) Divisão de Vigilância Socioassistencial 
d) Divisão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda. 
e) Divisão de Trabalho e Emprego 
 
 



 
                         

 

Seção IV 
Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 
Art. 31.  É de competência da Secretaria de Meio Ambiente:  
 
I. Formular, coordenar, executar e fazer executar a política municipal do meio 

ambiente e a preservação, a conservação e o uso racional, a fiscalização, o controle e o 
fomento dos recursos ambientais; 

II. Gerir, manter, preservar e conservar parques, praças, bosques e jardins no 
Município; 

III. Conservar e recuperar fundos de vale e áreas de preservação permanente;  
IV. Manter os serviços de limpeza pública e destinação de resíduos sólidos;  
V. Manter e conservar o Zoológico Municipal;  
VI. Realizar atividades voltadas à preservação e à conservação ambiental; 
VII. Coordenar e executar a política dos serviços de utilidade pública: a limpeza 

urbana, os serviços de coleta de entulhos, reciclagem e disposição final do lixo e resíduos 
sólidos;  

VIII. Fiscalizar e controlar os serviços de limpeza e conservação de terrenos 
baldios no perímetro urbano;  

IX. Manter e conservar as estruturas físicas na região do lago municipal;  
X.  Proteger e conservar as nascentes e o entorno dos rios urbanos; 
XI. Gerir o Fundo Municipal do Meio Ambiente; 
XII. Promover a manutenção da arborização pública, por meio do plantio e 

replantio de mudas, da remoção de flores e folhagens, da poda de árvores, entre outros;  
XIII. Manter a infraestrutura do Aterro Sanitário; 
XIV. Manter, conservar e fiscalizar áreas de interesse ambiental e lotes baldios;  
XV. Implementar políticas e desenvolver campanhas de educação ambiental, 

visando ao equilíbrio ecológico e à conscientização da população;  
XVI. Fazer cumprir as leis federais, estaduais e municipais relativas ao meio 

ambiente;  
XVII. Estabelecer a cooperação técnica e a científica com instituições 

nacionais e internacionais de defesa e proteção do meio ambiente;  
XVIII. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica 

e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e 
órgãos da Administração Direta e da Indireta da União, de Estados e outros Municípios;  

XIX. Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Finanças e o Instituto de Planejamento de Cascavel – IPC;  

XX. Apoiar a elaboração de projetos ambientais, e participar dela, para 
captação de recursos junto a órgãos estaduais, federais e internacionais.   

XXI. Realizar atividades de regularização e licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades de impacto local, ou seja, aqueles que se circunscrevam aos 
limites do território municipal, e outras que lhes forem delegadas pelo Estado, por meio de 
instrumentos legais e convênios, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis; 

XXII. Realizar ações administrativas de licenciamento ambiental, florestal e de 
fiscalização ambiental de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam 
causar impacto ambiental nas áreas urbana e rural do Município; 

XXIII. Exercer o poder de polícia administrativa ambiental por meio de ato 
administrativo, conforme legislação vigente; 

 



 
                         

 

XXIV. Emitir licenças, pareceres técnicos, autorizações no licenciamento 
prévio, excepcionalmente firmar termo de ajustamento de conduta e termo de compromisso 
conforme legislação vigente; 

XXV. Desenvolver ações de controle e vigilância destinadas a impedir o 
estabelecimento ou a continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente; 

XXVI.  Analisar e emitir pareceres em projetos, obras e relatórios de impacto 
ambiental e de risco, de acordo com a legislação vigente; 

XXVII. Propor padrões, especificações e normas para a proteção ambiental no 
âmbito municipal, bem como medidas destinadas a promover a recuperação/correção quando 
identificado dano ambiental, no âmbito municipal, de acordo com legislação vigente; 

XXVIII. Coordenar e executar a política pública referente a controle populacional 
e bem-estar animal; 

XXIX. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XXX. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XXXI. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XXXII. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXXIII. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
XXXIV. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito 

da Secretaria;  
XXXV. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXXVI. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 32. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além do Gabinete do 

Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao 
respectivo titular: 

a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
I. Departamento de Conservação e Educação Ambiental 
a) Divisão de Limpeza Urbana 
b) Divisão de Resíduos Sólidos 
c) Divisão de Recursos Hídricos 
d) Divisão de Vida Silvestre 
e) Divisão de Educação Ambiental 
 
II. Departamento de Licenciamento Ambiental e Fiscalização 
a) Divisão de Licenciamento de Atividades Poluidoras 
b) Divisão de Licenciamento de Atividade Florestal 
 

Seção V 
Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 
Art. 33. É de competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: 
I. Formular, planejar e implementar a política de fomento econômico e 

tecnológico dos setores industrial, comercial e de serviços do Município, compreendendo a 
atração de novos investimentos, contribuindo para a geração de emprego e renda; 

II. Promover e incentivar a criação, a preservação e a ampliação de empresas e 
polos econômicos, industriais e turísticos;  

III. Aperfeiçoar e ampliar as relações do Município com empresários, entidades 
públicas e privadas, em nível local, nacional e internacional; 

 



 
                         

 

IV. Oportunizar aos empresários empreendedores, formais e informais, linhas de 
crédito para compra de máquinas e equipamentos, auxiliando na geração de empregos, renda 
e surgimento de novas empresas no Município;  

V. Estimular o desenvolvimento de atividades artesanais e a economia de 
pequena escala, abrangendo a promoção da industrialização, da comercialização e da 
valorização do artesão;   

VI. Apoiar empresas no processo de difusão de seus produtos e serviços, com 
vistas à ampliação dos negócios nos mercados nacional e internacional;  

VII. Incentivar o desenvolvimento do turismo de eventos no Município, 
incluindo a realização de encontros de negócios, congressos e outras atividades congêneres;  

VIII. Promover a educação empreendedora, por meio de convênios e 
parcerias com instituições de ensino e entidades vinculadas à profissionalização empresarial;  

IX. Gerir o Fundo Municipal de Turismo; 
X.  Gerir e manter a estrutura física do Centro de Convenções e Eventos e o 

Anfiteatro Emir Sfair;  
XI. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles no 

sistema de gestão, dados e transparência; 
XII. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
XIII. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
XIV. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 
XV. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria;  
XVI. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XVII. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 34. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, além do 

Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente 
subordinadas ao respectivo titular: 

I. Departamento de Desenvolvimento Econômico 
a) Divisão de Fomento 
b) Divisão de Microcrédito 
c) Divisão de Atração de Investimentos 
 
II. Departamento de Turismo e Eventos 
a) Divisão de Desenvolvimento do Turismo 
 

Seção VI 
Da Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas 

 
Art. 35. É de competência da Secretaria de Serviços e Obras Públicas:  
 
I. Planejar, operacionalizar e executar a política de obras públicas de 

infraestrutura no Município;  
II. Desenvolver orçamentos de obras públicas de infraestrutura nas áreas 

urbana e rural; 
III. Executar obras públicas no Município, por Administração Direta ou Indireta, 

abrangendo a abertura e a manutenção de vias públicas nos perímetros urbano e rural, 
construção civil, galerias pluviais, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais; 

IV. Realizar a ampliação e a manutenção das vias urbanas, dos logradouros 
públicos e da iluminação pública de responsabilidade do Município;  



 
                         

 

V. Fiscalizar os projetos desenvolvidos e aprovados pelo Instituto de 
Planejamento de Cascavel – IPC; 

VI. Fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas pelo Município, 
bem como obras de infraestrutura realizadas em loteamentos;  

VII. Administrar a fabricação e a transformação de matérias-primas para 
aplicação em obras públicas;  

VIII. Desenvolver projetos de infraestrutura em conjunto com as organizações 
representativas dos distritos, visando melhorar a qualidade de vida na área rural;  

IX. Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas no perímetro 
urbano dos distritos rurais, viabilizando a execução de serviços e obras de infraestrutura rural; 

X.  Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas na área 
urbana; 

XI. Elaborar cronograma de obras públicas no perímetro urbano dos distritos 
rurais, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura;  

XII. Executar obras públicas de infraestrutura que visem à melhoria na 
qualidade de vida da população;  

XIII. Buscar parcerias com o governo do Estado, para execução, fiscalização 
e gerenciamento de obras de pavimentação e drenagem;  

XIV. Promover constantemente a modernização técnica, por meio de estudos, 
para a melhoria dos serviços oferecidos pela Secretaria;  

XV. Realizar serviços de topografia para a execução de obras públicas de 
infraestrutura; 

XVI. Gerir e manter as vias públicas, galerias pluviais, pavimentação asfáltica 
e obras de artes especiais, no perímetro urbano; 

XVII. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XVIII. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XIX. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
XX. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXI. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
XXII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria;   
XXIII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXIV. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 36. A Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, além do Gabinete 

do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao 
respectivo titular: 

 
a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
I. Departamento de Obras Públicas 
a) Divisão de Projetos e Fiscalização 
b) Divisão de Obras de Manutenção 
c) Divisão de Obras de Infraestrutura 
 
II. Departamento de Serviços Urbanos 
a) Divisão de Iluminação Pública 
b) Divisão de Gestão e Manutenção das Vias Públicas 
 

 



 
                         

 

Seção VII 
Da Secretaria Municipal de Agricultura 

      
Art. 37. É de competência da Secretaria de Agricultura: 
 
I. Planejar, operacionalizar e executar a política de desenvolvimento agrícola 

do Município; 
II. Desenvolver projetos em conjunto com as organizações representativas dos 

Distritos, objetivando a expansão das atividades rurais, na busca de alternativas que visem 
aperfeiçoar as potencialidades locais, permitindo a autossustentação, o aumento da renda e, 
ao mesmo tempo, a melhoraria da qualidade de vida do produtor rural; 

III. Elaborar cronograma de obras públicas no perímetro urbano dos distritos 
rurais, em conjunto com a Secretaria de Serviços e Obras Públicas; 

IV. Desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e gerenciar as ações 
de desenvolvimento de programas e projetos do setor agrícola no Município; 

V. Orientar a recuperação e o uso adequado do solo agrícola e dos recursos 
naturais, como um todo, para a sustentação da atividade agropecuária; 

VI. Orientar e fiscalizar os processos e procedimentos dos estabelecimentos que 
se destinem ao abate, à produção, à transformação e à industrialização de produtos de origem 
animal, no âmbito municipal; 

VII. Promover constantemente a modernização técnica, por meio de estudos, 
para a melhoria dos serviços oferecidos pela Secretaria; 

VIII. Prestar assessoria e assistência técnica aos programas desenvolvidos 
junto aos produtores rurais, objetivando o desenvolvimento dos programas atendidos pela 
Secretaria; 

IX. Promover seminários, eventos, palestras, fóruns, cursos de treinamentos e 
capacitação para o produtor rural, visando à melhoria da qualidade de vida e agregando 
valores em suas propriedades; 

X. Difundir o conhecimento técnico referente à eficiência tecnológica, econômica 
e administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção; 

XI. Incentivar o produtor rural a diversificar suas atividades em culturas 
alternativas, por meio de programas implementados pelo Município; 

XII. Treinar e capacitar técnicos e produtores rurais, por meio de cursos e 
eventos, visando à aplicação de novas tecnologias; 

XIII. Apoiar as atividades administrativas e logísticas das administrações 
distritais; 

XIV. Gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural – Fumder; 
XV. Coordenar e executar, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Finanças, a emissão e o cadastro da nota do produtor rural, na Secretaria e nos distritos; 
XVI. Adquirir máquinas e equipamentos necessários à manutenção da 

infraestrutura rural e à manutenção de estradas rurais; 
XVII. Coordenar e atualizar os dados das propriedades rurais do Município por 

meio do Cadastro Técnico Rural; 
XVIII. Manter programa nas diversas áreas da cadeia produtiva rural, visando 

melhores condições de trabalho e qualidade na produção; 
XIX. Prestar assessoria aos programas desenvolvidos junto aos produtores 

rurais, às associações de produtores e aos feirantes visando à organização e à estruturação 
das entidades representativas, em parcerias com outras entidades do setor; 

XX. Desenvolver projetos em conjunto com as organizações representativas 
dos distritos, visando melhorar a qualidade de vida na área rural; 



 
                         

 

XXI. Executar, coordenar e fiscalizar obras de recuperação, manutenção e 
adequação das estradas rurais, pavimentação poliédrica ou de pedras irregulares, bem como a 
construção e a manutenção de pontes e bueiros na área rural; 

XXII. Executar, coordenar e fiscalizar obras de implantação de Saneamento 
Rural, nos distritos e nas comunidades rurais; 

XXIII. Buscar parcerias com os governos do Estado e Federal, para execução, 
fiscalização e gerenciamento de obras de pavimentação, drenagem, saneamento rural e outras 
obras de infraestrutura rural; 

XXIV. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XXV. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
XXVI. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 
XXVII. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
XXVIII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da 

Secretaria; 
XXIX. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXX. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 38. A Secretaria Municipal de Agricultura, além do Gabinete do Secretário, 

compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo 
titular: 

I. Departamento de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural 
a) Divisão Técnica 
 
II. Departamento de Infraestrutura e Apoio Rural 
a) Divisão de Apoio Rural 
 

Seção VIII 
Da Secretaria Municipal de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade 

 
Art. 39. É de competência da Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à 

Comunidade:  
I. Planejar, acompanhar e executar as ações de política sobre drogas e 

proteção à comunidade; 
II. Assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais na ação coordenadora 

das ações de defesa social do Município; 
III. Dar suporte à Junta de Serviço Militar; 
IV. Apoiar a Polícia Militar e a Polícia Civil nas ações de segurança conjuntas 

desenvolvidas no Município; 
V. Promover articulações, debates e ações de prevenção do uso indevido de 

drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, definindo 
estratégias, elaborando planos, programas e procedimentos na esfera de sua competência; 

VI. Articular ações integradas às políticas de educação, assistência social, saúde 
e segurança pública, que promovam os direitos fundamentais de cidadania e dignidade 
humana; 

VII. Desenvolver ações e propor parcerias com as Polícias Militar, Civil, 
Federal e Rodoviária Federal, Poder Judiciário, Ministério Público e demais órgãos públicos e 
entidades não governamentais, buscando o estabelecimento de ações conjuntas para a 
consecução das políticas de prevenção, reinserção social e defesa social; 



 
                         

 

VIII. Promover a interação entre as diversas instituições, segmentos, 
entidades e demais parceiros, com o intuito de construir uma rede de prevenção ao uso 
indevido de drogas e de reinserção social; 

IX. Apoiar, interagir e integrar ações de defesa social de forma conjunta com 
representantes dos Conselhos de Políticas públicas e com o Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal - GGIM, no âmbito de sua competência; 

X. Promover a vigilância e a gestão dos mecanismos de proteção do patrimônio 
público municipal e de seus usuários, por meio de centrais de vídeo-monitoramento, com 
aplicação de tecnologia avançada; 

XI. Implementar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, o Plano 
Municipal de Segurança;  

XII. Atuar na política de prevenção e combate às drogas por meio de agentes 
multiplicadores, na orientação escolar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, 
na elaboração de estatísticas e sugestões pertinentes, tudo em conformidade com as 
disposições da Legislação Federal; 

XIII. Supervisionar os contratos com empresas prestadoras de serviço de 
segurança contratados pelo Município, monitorando e avaliando a sua execução; 

XIV. Exercer ação preventiva de defesa social em eventos realizados sob a 
responsabilidade do Município; 

XV. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; 
XVI. Exercer a vigilância diuturna interna e externa no patrimônio público 

municipal, em especial escolas, centros municipais de educação infantil, unidades de saúde, 
parques, praças, centros esportivos e culturais e demais prédios públicos, com a finalidade de 
prevenir sinistros, atos de vandalismo e protegê-los de crimes contra o patrimônio, bem como 
exercer o patrulhamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o 
respeito aos direitos fundamentais; 

XVII. Prevenir e inibir, pela presença e pela vigilância, bem como coibir 
infrações penais ou administrativas e os atos infracionais que atentem contra os bens, serviços 
e instalações municipais; 

XVIII. Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a 
proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e as instalações públicas 
municipais; 

XIX. Gerir a guarda patrimonial; 
XX. Controlar a entrada e a saída de veículos e pessoas, bem como exercer 

a orientação ao público e a segurança preventiva nos eventos e nas festividades realizadas 
pelo Município de Cascavel; 

XXI. Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e 
ambiental do Município, apoiando medidas educativas e preventivas; 

XXII. Apoiar os serviços de responsabilidade do Município no desempenho 
das atividades de polícia administrativa, nos termos das Constituições Federal e Estadual e da 
Lei Orgânica Municipal; 

XXIII. Colaborar, quando requisitada, nas ações de fiscalização e repressão 
executadas pelo Estado e pela União; 

XXIV. Manter e ampliar a vigilância das unidades e próprios públicos 
municipais por meio do sistema de videomonitoramento e monitoramento por alarmes; 

XXV. Articular com os demais órgãos da Administração Municipal a realização 
de projetos de prevenção ao uso de substâncias psicoativas ou drogas; 

XXVI. Manter cadastro e contato com entidades, instituições, programas e 
pessoas que atuem na área da dependência química no âmbito do Município; 

XXVII. Gerir o Recurso Municipal Antidrogas; 
 



 
                         

 

XXVIII. Fornecer dados e informações, bem como, realizar o lançamento deles 
no sistema de gestão, dados e transparência; 

XXIX. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XXX. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
XXXI. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXXII. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 
XXXIII. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da 

Secretaria;  
XXXIV. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXXV. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 40. A Secretaria Municipal de Política sobre Drogas e Proteção à 

Comunidade, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, 
diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
I. Departamento de Proteção à Comunidade 
a) Ouvidoria 
b) Corregedoria 
c) Divisão da Guarda Municipal 
d) Divisão da Guarda Patrimonial 
 
II. Departamento de Política sobre Drogas 
a) Divisão de Prevenção 
b) Divisão de Recuperação 
 

Seção IX 
Da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes 

 
Art. 41. É de competência da Secretaria de Cultura e Esportes:  
 
I. Executar a política cultural e esportiva do Município;  
II. Promover e executar as atividades esportivas e culturais propostas pela 

Fundação de Esportes e Cultura;  
III. Difundir a cultura em todas as suas manifestações;  
IV. Realizar ações de preservação do acervo da biblioteca pública municipal; 
VI. Gerenciar a aplicação de recursos públicos, para a instalação e a 

manutenção de bibliotecas, museus, teatros e outras unidades culturais;  
VI. Incentivar a cultura tradicional, as etnias, os costumes e as culturas 

populares;  
VII. Apoiar a constituição de grupos voltados às diversas formas de 

manifestação cultural e esportiva; 
VIII. Conservar e ampliar o patrimônio cultural; 
IX. Preservar documentos, obras, monumentos e locais de valor histórico e 

artístico;  
X.  Instituir e manter um sistema de informação relativo às políticas, aos planos, 

projetos e às atividades relacionados à cultura e aos esportes no Município;  
 
 



 
                         

 

XI. Desenvolver programas e atividades na área de cinema, teatro, dança, 
música, exposições de artes e outras atividades artísticas e culturais no Município;  

XII. Preservar o patrimônio histórico-cultural, bem como os costumes e os 
valores culturais importantes para a história da ocupação do Município;  

XIII. Manter e preservar os espaços culturais e esportivos; 
XIV. Promover a representatividade do Município em eventos desportivos e 

culturais nos âmbitos estadual, nacional e internacional;  
XV. Realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes 

modalidades; 
XVI. Sediar eventos culturais e esportivos;  
XVII. Promover e realizar atividades socioculturais, de lazer e recreação, 

mediante a utilização dos espaços disponíveis;  
XVIII. Proporcionar integração e interação às diferentes faixas etárias, por meio 

de atividades culturais, esportivas e recreativas;  
 
XIX. Incentivar, por meio de ações, o esporte como pressuposto de saúde e 

vitalidade às diferentes faixas etárias; 
XX. Implantar e executar projeto para avaliação e orientação de atletas 

amadores do Município e praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos pela 
Secretaria; 

XXI. Conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município;  
XXII. Manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de 

atividades culturais, esportivas e de lazer e demais serviços prestados à comunidade, no 
âmbito da Secretaria;  

XXIII. Explorar, por meio de arrendamento ou locação, os campos e as 
quadras esportivas, de propriedade do Município, destinados à prática de esportes e educação 
física compatíveis com suas finalidades; 

XXIV. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
XXV. Fornecer dados e informações, bem como realizar o lançamento deles 

no sistema de gestão, dados e transparência; 
 
XXVI. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica 

e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e 
órgãos da Administração Direta e da Indireta da União, de Estados e outros Municípios;  

XXVII. Gerir os Fundos Municipais de Cultura e de Esportes; 
XXVIII. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  
 
XXIX. Realizar atividades de planejamento, gestão e finanças da Secretaria; 
XXX. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da 

Secretaria;   
XXXI. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;  
XXXII. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  
 
XXXIII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 

responsável sobre eventuais alterações; 
XXXIV. Executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 42. A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, além do Gabinete do 

Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao 
respectivo titular: 

 
 



 
                         

 

a) Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
I. Departamento de Promoção da Cultura 
a) Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural 
b) Divisão de Fomento e Incentivo à Cultura 
c) Divisão de Eventos Culturais 
 
II. Departamento de Promoção do Esporte e do Lazer 
a) Divisão de Esportes 
b) Divisão de Lazer 
c) Divisão de Gestão dos Espaços Desportivos 
 

TÍTULO IV 
DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 

 
Art. 43. Para fins da estruturação e regulamentação dos cargos, define-se: 
 
I. HIERARQUIA: vínculo de autoridade que une órgãos e agentes, por meio de 

escalões sucessivos, numa relação de autoridade e subordinação; 
II. CARGO EM COMISSÃO: conjunto de atribuições correspondente a encargos 

de direção, gerência e assessoramento, criados por lei, de livre nomeação e exoneração, cujo 
exercício se dá em caráter temporário, nomeado por meio de ato do Chefe do Poder 
Executivo; 

III. CARGOS DE DIREÇÃO: conjunto de atribuições que implica na 
responsabilidade de dirigir, ou seja, estabelecer diretrizes e estratégias, desenvolver e 
coordenar a execução de projetos e atividades de órgãos ou conjunto de unidades 
administrativas, subordinados a um departamento; 

IV. CARGOS DE GERÊNCIA: conjunto de atribuições cometido a um cargo que 
implica na responsabilidade de gerenciar a execução de programas, projetos e atividades de 
uma ou mais unidades administrativas subordinadas a uma divisão; 

V. CARGOS DE ASSESSORAMENTO: conjunto de atribuições concernente a 
um ou mais assuntos complementares remetidos a um cargo que exija conhecimentos 
técnicos ou específicos, habilidade e/ou experiência para seu desenvolvimento, diretamente 
subordinado ao agente político ou ao dirigente da unidade administrativa em que foi nomeado; 

VI. FUNÇÕES GRATIFICADAS: conjunto de funções de confiança com 
atribuições correspondentes a encargos de chefia, coordenação e supervisão criados por lei 
específica, a ser exercidas exclusivamente por titular de cargo efetivo, designado por meio de 
ato do Chefe do Poder Executivo Municipal; 

VII. UNIDADE ADMINISTRATIVA: estrutura composta de recursos materiais, 
financeiros e humanos, com competência para desenvolver um ou mais agrupamentos de 
processos em que são elaborados os produtos ou realizados os serviços dos órgãos e 
entidades públicas. 

 
Art. 44. A organização do Pessoal do Poder Executivo, no que se refere ao 

"Grupo Ocupacional Confiança - GOC", fica assim constituído: 
 
I. Estrutura de Funções Gratificadas 
II. Estrutura de Cargos em Comissão 
 
 



 
                         

 

§ 1º. A Estrutura de Funções Gratificadas é a definida no Anexo V da Lei 
Municipal nº 3.800/2004, sendo exercida exclusivamente por servidores efetivos, com 
formação, conhecimento e/ou experiência compatível com a área de atuação. 

§ 2º. A Estrutura de Cargos de Provimento em Comissão do Município de 
Cascavel é a definida nos Anexos II e III desta Lei, contendo a vinculação com a Estrutura 
Administrativa, denominação, atribuições, nível e remuneração ou subsídio. 

§ 3º. Fica definido, por esta Lei, que, do total de cargos de provimento em 
comissão, 20% (vinte por cento), no mínimo, deverá ser preenchido por servidores efetivos. 

 
Seção I 

Do Provimento dos Cargos em Comissão 
 

Art. 45. Os cargos em comissão previstos nesta Lei são de livre nomeação e 
exoneração pelo chefe do Poder Executivo Municipal, destinando-se às atribuições de direção, 
gerência e assessoramento, observados os critérios de qualificação profissional, no que 
couber, e de confiança pessoal. 

 
Art. 46. A nomeação para os cargos em comissão está condicionada ao 

atendimento, pelo ocupante do cargo, dos seguintes requisitos: 
I. Ser de nacionalidade brasileira; 
II. Ter idade mínima de 18 anos; 
III. Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
IV. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
V. Ser considerado apto no exame preadmissional. 
 
Art. 47.  Fica vedada a nomeação, para cargo em comissão ou designação para 

função gratificada na Administração Pública Municipal, de cidadãos enquadrados nas 
seguintes condições: 

I. Que tenham contra si julgada procedente representação formulada perante a 
Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em 
processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, desde a decisão até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

II. Condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena, pelos crimes: 

a) Contra a economia popular, a fé pública, a Administração Pública e o 
patrimônio público, as finanças públicas e a ordem tributária; 

b) Contra o meio ambiente e a saúde pública; 
c) Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
d) De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do 

cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; 
e) De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 
f) De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e 

hediondos; 
g) De redução à condição análoga à de escravo; 
h) Contra a vida e a dignidade sexual; 
i) Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 
 
III. Detentores de cargo na Administração Pública Direta, na Indireta ou na 

Fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, 
que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 



 
                         

 

IV. Condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por 
doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos 
agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, 
desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

V. Que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a 
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena; 

VI. Que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do 
órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 
(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 

 
Parágrafo único. A comprovação das condições citadas no artigo 47 deverá ser 

comprovada por meio de certidões negativas dos órgãos legalmente responsáveis. 
 
Art. 48. A investidura no cargo em comissão de que trata esta Lei se dará com a 

posse perante a Administração Municipal, após apresentação de toda a documentação 
exigida. 

 
Parágrafo único. É vedada a cessão para órgãos públicos de outra esfera de 

governo de servidores nomeados em cargo em comissão ou designados para o exercício de 
função gratificada. 

 
Art. 49. A nomeação e o exercício de agente público ficam condicionados à 

apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. 
 
§ 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou 
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 
companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do 
declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

 
§ 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o 

agente público deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. 
 
§ 3º. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsamente. 

 
§ 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de 

bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto 
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para 
suprir a exigência contida no caput e no parágrafo 2º deste artigo. 

 
Art. 50. É vedada a designação para função gratificada ou nomeação para 

cargo em comissão de proprietário, sócio majoritário ou pessoa que participe de direção, 
gerência ou administração de empresas privadas e entidades que mantenham contratos com 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

 



 
                         

 

Art. 51. O servidor poderá ser nomeado para o exercício de mais de um cargo 
em comissão, assumindo cumulativamente as atribuições, responsabilidades e competências 
dos referidos cargos, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles. 

 
Seção II 

Das Atribuições e Responsabilidades 
Dos Cargos em Comissão 

 
Art. 52. As atribuições dos cargos de provimento em comissão estão dispostas 

no Anexo III desta Lei. 
 
Art. 53. O ocupante de cargo em comissão deve cumprir obrigatoriamente o 

regime de tempo integral de trabalho, 40 horas semanais, podendo ser convocado sempre que 
houver interesse da Administração, não sendo devida a compensação ou o pagamento de 
horas extraordinárias ou quaisquer outros adicionais ou benefícios. 

 
Art. 54. É de responsabilidade da autoridade superior, nomeada ou designada 

para a unidade, o controle de frequência dos servidores públicos ocupantes de cargos em 
comissão subordinados, nos termos da legislação vigente. 

 
Seção III 

Da Remuneração dos Cargos em Comissão 
 
Art. 55. O servidor efetivo designado para o exercício das funções de cargo em 

comissão poderá optar pela remuneração do cargo em comissão ou pelo vencimento de seu 
próprio cargo, sendo que, optando por este último, perceberá a diferença a título de 
Gratificação de Função pelo exercício de Cargo em Comissão - GFC. 

 
§ 1º. Na hipótese de o servidor optar pela percepção dos vencimentos de seu 

próprio cargo e, sendo esse igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da 
remuneração do cargo em comissão, a GFC será o valor equivalente a 40% (quarenta por 
cento) do valor da remuneração do cargo em comissão em que foi nomeado. 

 
§ 2º. A Gratificação de Função pelo exercício de Cargo em Comissão - GFC 

incorpora a remuneração para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. 
 
Art. 56. O servidor efetivo designado para exercer Função Gratificada terá 

direito aos vencimentos de seu próprio cargo, aplicando-se os percentuais de Gratificação de 
Função-GF e Gratificação por Dedicação Exclusiva – GDE, na forma e condições previstos no 
inciso IV do art. 18. da Lei n.º 3.800/2004.  

 
Art. 57. Nenhum servidor ocupante de cargo em comissão receberá, a título de 

remuneração, importância inferior ao salário mínimo nacional vigente no País. 
 
Art. 58. O vencimento dos cargos da Administração Indireta que se equivalem 

ao nível hierárquico de Secretário Municipal será reajustado na mesma época e nos 
percentuais de reajuste concedidos a este último. 

 
 
 
 
 



 
                         

 

Art. 59. Fazem parte desta Lei os seguintes anexos: 
 
I. Anexo I – Organogramas da Estrutura Administrativa; 

 
II. Anexo II – Quadro descritivo da Estrutura Administrativa e Quadro dos 

Cargos em Comissão; 
 
III. Anexo III - Quadro de Atribuições dos Cargos em Comissão/Agentes 

Políticos. 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 60. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 58, 

inciso VI da Lei Orgânica Municipal, autorizado a iniciar o processo de extinção do seguinte 
órgão, que compõe a Administração Indireta do Município: 

 
I. Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel – 

CETTRANS. 
 
Parágrafo único. A forma e as condições do processo de extinção serão 

estabelecidos e regulamentados por meio de ato próprio no prazo de 12 (doze) meses a partir 
da vigência desta Lei. 

 
I. Conclusa a forma e as condições de extinção previstas no parágrafo supra, a 

efetiva extinção da Cettrans se dará por meio de lei específica. 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 61. O Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante ato próprio, 

completará a estrutura administrativa estabelecida pela presente Lei, criando os órgãos de 
níveis hierárquicos menores que forem necessários, bem como estabelecerá o detalhamento e 
o desdobramento operacional das atribuições e dos deveres de cada unidade de serviço. 

 
Art. 62. A hierarquia dos níveis de autoridade e/ou responsabilidade das 

unidades de serviço da Administração Municipal obedecerá à seguinte escala: 
 
I. As Secretarias e órgãos afins, de primeiro nível hierárquico, subordinam-se 

diretamente ao Prefeito Municipal; 
 
II. Os Departamentos, unidades de segundo nível hierárquico, subordinam-se 

às Secretarias Municipais; 
III. As Divisões, unidades de terceiro nível hierárquico, subordinam-se aos 

Departamentos ou órgãos equivalentes.  
 
Art. 63. A subordinação hierárquica define-se também nas disposições sobre a 

competência de cada órgão componente, bem como na posição constante nos organogramas 
que integram o Anexo I desta Lei.  

 
 



 
                         

 

Art. 64. Ficam alteradas as denominações das Secretarias, que passam a ser 
denominadas de acordo com esta Lei. 

 
Art. 65. Fica o Poder Executivo Municipal, mediante autorização legislativa, 

autorizado a fazer as inclusões e alterações necessárias no Plano Plurianual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e, dentro dos limites dos respectivos créditos, a efetuar a 
transferência de dotações de seu orçamento ou de créditos adicionais, de forma a adequá-lo à 
nova estrutura administrativa.  

 
Art. 66.  Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis n. 

5.307/2009, 5.730/2011, 5.740/2011, 6.503/2015, 6.507/2015 e 6.761/2017. 
 
Art. 67. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2018, sendo que o 

Plano Plurianual 2018/2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 e a Lei Orçamentária 
Anual para 2018 deverão ser ajustadas em observância às disposições desta Lei. 

            
                             Gabinete do Prefeito Municipal 
                           Cascavel, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
                                    Leonaldo Paranhos 
                                      Prefeito Municipal 
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