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Anexo III
Atribuições do Gestor Público Municipal

Sumário das Atribuições do Gestor Público Municipal

Planejar,  executar  e  avaliar  a  gestão  pública  municipal,  nos  aspectos  técnicos  de
formulação,  implementação  e  avaliação  de  políticas  públicas,  exercer  funções  de
controle  e  regulação,  auxiliar  no exercício do  poder  de polícia  e  exercer  funções  de
direção, assessoria e chefia em todos os níveis da Administração Municipal.

Detalhamento das atribuições do Gestor Público Municipal

I. Realizar  estudos,  pesquisas,  análises  e  avaliações  de  cenários  macroeconômicos  e
microeconômicos,  propor  diretrizes  estratégicas  e  orientação  para  as  ações
governamentais,  coordenar atividades ligadas à formulação, implementação e avaliação
de  políticas  públicas,  analisar  projetos  de  financiamentos  externos  ou  internos,
supervisionar, coordenar e executar trabalhos referentes à elaboração, acompanhamento,
revisão e articulação de atividades de planejamento e orçamento governamentais, realizar
estudos  socioeconômicos,  produzir  e  analisar  demonstrativos  financeiros  e
orçamentários,  exercer funções de controladoria interna e externa,  avaliar  tendências,
exercer atividades de assessoramento, direção, planejamento, coordenação, execução e
avaliação  nas  áreas  de  Planejamento  Estratégico,  Obras,  Agricultura,  Transporte  e
Trânsito,  Educação, Saúde, Cidadania e Segurança Pública,  Meio Ambiente,  Serviços
Urbanos,  Abastecimento,  Defesa  Civil,  Municipalização,  Desenvolvimento  Urbano,
Habitação,  Ação  Social,  Trabalho  e  Geração  de  Renda,  Esporte,  Laser,  Jornalismo,
Marketing,  Economia  e  Finanças,  Orçamento,  Administração  Geral,  Material,
Patrimônio,  Organização, Sistemas e Métodos, Gestão de Recursos Humanos,  Direito
Público  e  Privado,  Auditoria  e  Tecnologia  da  Informação;  elaborar  projetos  que
contemplem  estratégias  eficazes  de  administração  pública,  propondo  alternativas  e
dimensionando riscos para otimização de resultados; preparar laudos técnicos e pareceres
destinados a subsidiar decisões políticas; planejar ações de governo; criar métodos de
gestão e validação da ação governamental; planejar, supervisionar, coordenar, controlar,
acompanhar  e  avaliar  atividades  de  atendimento  ao  cidadão  e  ao  munícipe  visando
cumprir todas as competências constitucionais e legais do cargo e dos órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal.

II. Redigir  documentos  oficiais,  tais  como ofícios,  relatórios,  memorandos,  exposição de
motivos,  portarias,  decretos,  projetos  de  lei,  cartas,  memorais,  pareceres,  despachos,
telegramas,  mensagens  eletrônicas,  usando  a  norma  padrão  da  língua  portuguesa  e
obedecendo às normas e padrões estabelecidas pelo Poder Executivo;

III. Elaborar termos de referência e projetos básicos para fins de licitação, levantar custos,
construir  planilhas  orçamentárias,  avaliar  propostas  técnicas  e  comerciais,  fazer
avaliação de móveis  e  imóveis,  conduzir  leilões  de bens  públicos móveis  e imóveis,
planejar  e  presidir  processos  licitatórios  e  afins,  fiscalizar  a  execução de contratos  e
convênios. 

IV. Conhecer e saber aplicar as regras da contabilidade pública, da execução orçamentária e
financeira,  preparar  relatório  contábeis  e  financeiros,  fazer  projeções  orçamentárias
aplicando as regras legais e fórmulas estatísticas e de matemática financeira bem como
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observando as regras expendidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Tribunal de
Contas da União e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

V. Conhecer e saber aplicar as regras e fórmulas de valor do dinheiro no tempo; preparar
análise de mercado usando as regras de macro e microeconomia, atentando para as regras
e orientações do Banco Central do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional e tribunais de
conta;

VI. Conhecer, aplicar e fazer aplicar as regras de cidadania e dos direitos humanos inscritos
na Constituição da República e nas normas internacionais a que o Brasil tenha aderido ou
venha a aderir;

VII. Conhecer e aplicar na administração pública as leis e os princípios constitucionais que
regem a proteção ambiental e promovem o desenvolvimento sustentável; propor, analisar
e validar modelos de gestão pública visando ao desenvolvimento social  e econômico,
respeitando  a  ética  e  os  princípios  constitucionais,  em  especial  os  da  probidade,
transparência, isonomia, economicidade, impessoalidade, eficácia, eficiência;

VIII. Executar atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de saúde,
previdência,  emprego e renda,  segurança pública,  desenvolvimento urbano,  segurança
alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à
infância,  à  juventude,  às  pessoas  com  necessidades  especiais,  ao  idoso  e  aos
desfavorecidos;

IX. Verificar, acompanhar e supervisionar os processos inerentes ao Sistema Único de Saúde,
ao Sistema Único de Assistência Social e aos demais programas sociais promovidos pelos
governos municipal, estadual e federal;

X. Identificar situações em desacordo com os padrões estabelecidos em normas e legislação
específica  de  atenção  à  saúde,  previdência,  emprego  e  renda,  segurança  pública,
desenvolvimento  urbano,  segurança  alimentar,  assistência  social,  educação,  cultura,
cidadania,  direitos  humanos  e  proteção  à  infância,  à  juventude,  ao  portador  de
necessidades  especiais,  ao  idoso  e  aos  desfavorecidos  e  propor  soluções,  ações
orientadoras e corretivas, visando à melhoria dos processos, redução de custos e aumento
da eficácia da ação governamental;

XI. Aferir os resultados dos programas de assistência à saúde, previdência, emprego e renda,
segurança  pública,  desenvolvimento  urbano,  segurança  alimentar,  assistência  social,
educação,  cultura,  cidadania,  direitos humanos e  proteção à  infância,  à  juventude,  ao
portador de necessidades especiais,  ao idoso e ao indígena,  considerando os planos e
objetivos definidos no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social e
demais políticas sociais das três esferas de governo;

XII. Analisar e avaliar dados estatísticos gerados por órgãos públicos ou privados, gerando a
partir deles  informações que contribuam para o planejamento e o aperfeiçoamento das
ações e políticas sociais do governo municipal; 

XIII. Executar, apoiar e subsidiar auditorias e ações de controle interno e externo;

XIV. Propor, apoiar, colaborar e definir  estratégias de execução das atividades de controle e
avaliação, sob o aspecto do aperfeiçoamento e contínua melhoria das políticas sociais; 

XV. Dirigir  veículos a serviço do município no desempenho de suas funções, respeitada a
habilitação, na forma da lei e a habilitação em concurso.
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XVI. Auxiliar nas funções de fiscalização tributária, bem como a fiscalização em todas as áreas
em  que  o  Município  exerce  o  poder  de  polícia,  tais  como  fiscalização  sanitária,
fitossanitária,  obras,  zoonoses,  ambiental,  endemias,  posturas  municipais,  trânsito,
produção  animal,  em  especial,  podendo  para  tanto  ser  convocado  para  realizar  ou
produzir  estudos,  análises,  avaliações,  laudos,  relatórios,  cálculos,  pareceres  e  demais
serviços necessários à exação fiscal;

XVII. Participar  de  comitês,  grupos  de  trabalho  e  conselhos,  conforme  necessário  ao  bom
funcionamento dos órgãos de gestão pública nos âmbitos municipal, estadual e federal;

XVIII. Exercer funções de direção, assessoria e chefia nos escalões superiores da Administração
Pública Municipal.

XIX. Aos Gestores Públicos Municipais e Técnicos em Gestão Pública Municipal selecionados
em concurso com base na sua habilitação em profissões  reguladas  em lei  competirá,
ainda, usar seus conhecimentos especializados de acordo com normas técnicas aplicáveis
e  conforme  as  necessidades  da  Administração  Pública  Municipal,  sem  prejuízo  das
demais atribuições do cargo, devendo sempre manterem-se em situação regular perante o
órgão de classe de sua profissão.

XX. Exercer  atividades  de  natureza  técnica,  acessórias  ou  preparatórias  ao  exercício  das
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais do Tesouro Municipal;

XXI. Compete, ainda, ao Gestor Público Municipal usar seus conhecimentos, competência e
experiência  em apoio  aos  setores  de  fiscalização  e  arrecadação,  sempre  que  para  tal
convocado  ou  de  ofício,  e  sempre  que  se  depararem com situações  de  interesse  da
fiscalização e da arrecadação.
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