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Introdução  
A organização administrativa do poder executivo de Vitória das Missões 

tem suas competências atribuídas pela Lei Orgânica do Município e leis 

específicas que tratam da criação, finalidades, estrutura e organização dos 

diversos órgãos e entidades municipais. 

Os serviços de cada órgão e entidade do Município compõem a Carta de 

Serviços ao cidadão, através deste documento a prefeitura de Vitória das 

Missões disponibiliza o conteúdo de orientação sobre os serviços municipais, 

descreve os serviços oferecidos pelos órgãos públicos e tem a responsabilidade 

de orientar sobre as formas de acessá-los, para assim atender as demandas da 

sociedade com eficiência e transparência, servindo como instrumento educativo 

e elucidativo para que a sociedade possa exercer o seu papel de controle social 

de forma mais efetiva. 

A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar sobre os serviços 

prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus 

compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público trazendo 

informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados é 

também um instrumento de mudança dos processos internos da prefeitura e será 

atualizada, periodicamente, sempre que necessário. 
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GABINETE DO PREFEITO 

COMPETÊNCIAS 
 

Art. 1º - O Gabinete do Prefeito desempenha as atribuições de coordenação 

administrativa, coordenação política, e a representação do município, o que para 

o desempenho das atribuições, conta com os seguintes setores: 

 

I - Setor de Assessoria, representado pela Assessoria Jurídica, Assessoria de 

Gabinete e Assessoria de Imprensa. 

 

II - Setor de controle interno, representado pelo setor de controle com atribuições 

Constitucionais, em assessoria ao controle externo, com regulamento em Lei 

Municipal específica. 

Onde estamos: 

Avenida Sete Povos, 2033, Centro.   

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m  

 

Prefeito 

Cornélio Luis Grimm 
E-mail: gabinete@pmvm.rs.gov.br    / consodonto@bol.com.br 

Fone 1: (55)3614-4112                                Fone 2: (55)3614-4067 

 

Vice-Prefeita 

Greice Daiane Wentz 
E-mail: gabinete@pmvm.rs.gov.br    / greicewentz@hotmail.com 

Fone 1: (55)3614-4112                                 Fone 2:(55)3614-4067 

 

 
SETORES 

 

Chefe de Gabinete 

Responsável: Clauber Barz 

E-mail: gabinete@pmvm.rs.gov.br 

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

mailto:gabinete@pmvm.rs.gov.br
mailto:consodonto@bol.com.br
mailto:gabinete@pmvm.rs.gov.br
mailto:gabinete@pmvm.rs.gov.br


 

4 
 

 

 
 

Assessoria de Imprensa 

Responsável: Paola Bueno Maciel 

E-mail: imprensa@pmvm.rs.gov.br 

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

Procuradoria Geral Municipal  

Responsável: Américo Junior Dorneles da Silva  

E-mail: juridico@pmvm.rs.gov.br   / juniordorneles@yahoo.com.br                                                                           

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

Assessoria Jurídica  

Responsável: Nilton da Silva Bairros 

E-mail: niltonprojetos@yahoo.com.br 

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

Controle Interno   

Responsável: Daiane Missio.  

E-mail: controle.interno@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55)3614-4112/4122 

 
 

    ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 

COMPETÊNCIAS 

 

Art. 3º - A Secretaria Municipal da Administração, gerenciada pelo Secretário 

Municipal de Administração, relaciona-se com o setor de pessoal, material, 

elaboração e registro de atos, leis, portarias, decretos, regulamentos, 

memorandos, correspondência, administração do prédio da prefeitura e os 

demais ocupados por secretarias, o que envolva a coordenação e controle das 

atividades inerentes a portaria, segurança, limpeza, zeladoria, e demais 

atividades auxiliares, compõe-se de: 

 

 I - Setor de pessoal, departamento de recursos humanos, com as atribuições 

de: 

 

mailto:juridico@pmvm.rs.gov.br
mailto:niltonprojetos@yahoo.com.br
mailto:controle.interno@pmvm.rs.gov.br
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a) Cuidar dos assuntos relacionados com os servidores públicos municipais, 

empregados públicos, elaborar anteprojetos de Leis e regulamentos, 

indispensáveis a execução de normas legais que disponham sabre a função 

pública, a criação, a classificação e o provimento de cargos e as funções; 

 

b) estudar e propor sistemas salariais ao funcionalismo público municipal, 

reformas administrativas de vencimentos ou avaliação de padrões, revisão geral 

anual constitucional Art. 37 incisos X, reajuste real. 

 

c) preparar os expedientes de nomeações, admissão, exoneração e demissão 

de servidores e empregados públicos do órgão. 

 

d) realizar a distribuição dos recursos humanos para prover de pessoal as 

secretarias de acordo com suas necessidades estruturais; 

 

e) processar e emitir parecer sabre aposentadorias, pensão auxílios e quaisquer 

outras vantagens deferidas em lei, promover os registros e publicações; 

 

f) implantar e promover o cadastro financeiro dos servidores e empregados 

públicos, com o registro permanente de todas as ocorrências da vida profissional 

dos mesmos; 

 

g) propor medidas relativas ao processo seletivo e ao aperfeiçoamento de 

pessoal; 

 

h) Realização de estágio probatório, registros e conclusões; 

 

i) estudar e promover a aplicação dos princípios da administração de pessoal, e, 

ainda, os referentes ao bem-estar social dos servidores e empregados públicos; 

 

j) autorizar exames médicos para fins do indicado na legislação de pessoal e na 

legislação de criação de regime próprio de previdência; 

 

k) organizar a escala de férias regulamentares; 

 

I) confeccionar as folhas de pagamentos dos servidores, registros necessários, 

arquivos e todos os atos atinentes a folha de pagamento; 

 

m) responsabilizar-se pela geração e emissão do SIAPES sistema informatizado 

de auditoria de pessoal; 
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n) Elaboração de certidões de pessoal e guias de encaminhamentos para os 

demais órgãos; 

 

§ 1° - O setor de pessoal contará com um servidor chefe de pessoal, e servidores 

necessários para o andamento das atividades, Agentes, auxiliares e digitadores. 

  

II - Departamento de compras, com atribuições de: 

 

a) Estabelecer a nomenclatura e distribuição do material e bens de 

consumo, a fim de possibilitar sua identificação; 

b) Estudar e pesquisar tipos de materiais e maquinários visando a 

elaboração de padrões de qualidade e desempenho; 

c) Realizar todas as formas de licitações, leilões e as elaborações de editais; 

d) Manter e atualizar rotineiramente o cadastro de fornecedores e 

prestadores de serviço; 

e) Levantar com base no consumo médio mensal, a previsão anual de 

consumo; 

f) Inventariar tombar e manter o controle de bens patrimoniais; 

g) Manter o controle de estoques; 

h) Relacionar e propor ao Prefeito, a venda ou baixa de veículos, móveis e 

utensílios inservíveis e obsoletos; 

i) Fiscalizar os prazos de entrega de material pelos fornecedores, 

referendar o recebimento, denunciar faltas ou incorreções verificadas no 

fornecimento; 

j) fornecer dados para a apropriação e levantamento do custo media para fins de 

contabilidade. 

 

 § 2° - O departamento de compras será chefiado por um diretor de 

departamento, ou designado sua coordenação a secretaria ou equivalente, além 

de pessoal de apoio para o desenvolvimento das atividades. 

  

III - Setor de serviços burocráticos administrativos com as atribuições de: 

 

a) Manter organizado a sistema de fichas de referências, e de índices ou 

informações, necessárias a pronta consulta de qualquer documento em 

tramitação pelos órgãos e sub-órgãos da Prefeitura; 

b) Efetuar a controle de emissão e recepção de correspondência; 

c) Prestar informações referentes a Leis e outros atos; 

d)  receber e registrar os requerimentos, ofícios e documentos dirigidos ao 

Prefeito Municipal, órgãos e se sub-órgãos da Prefeitura, controle de 

prazos; 
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e) manter atualizado o arquivamento de documentos e papeis que lhe forem 

confiados pelos diversos setores da prefeitura; 

f) Providenciar a limpeza e conservação das áreas internas e externas do 

prédio da prefeitura; 

  

§ 3º - O setor de serviços administrativos contará com pessoal burocrático para 

o desempenho das atividades sob a coordenação diretamente do Secretário da 

pasta, assistente de secretaria, assessor de secretaria, agentes, auxiliares, 

digitadores, vigias, serventes e operário. 
 

Onde estamos: 

Avenida Sete Povos, 2033, Centro.   

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m  

 
Nosso Contato: 

E-mail: drh@pmvm.rs.gov.br    /  enioccarvalho@yahoo.com.br 

Fone: (55) 3614-4112/4122/4067 

 

Secretário da Administração e Recursos Humanos 
 
Responsável: Enio Colleto Carvalho 

E-mail: drh@pmvm.rs.gov.br /enioccarvalho@yahoo.com.br 

Fone : (55)3614-4112/4067 

 

Onde estamos: 

Avenida Sete Povos, 2033, Centro.   

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m 

 

SETORES 

 

Pessoal e Recursos Humanos 

Responsável: Andressa Kasburg / Bruno Bueno Lemos / Taynara Arruda                                                                                                  

E-mail:  drh@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55)3614-4112/4122 

 

Compras e licitações 

Responsável: Aline Bedin   

mailto:drh@pmvm.rs.gov.br
mailto:drh@pmvm.rs.gov.br
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E-mail:  compras@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55)3614-4112/4122 
 

 

SERVIÇOS 

 

Coleta de Lixo 

O serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares é 

realizado 3 vezes por semana em dias alternados: segundas, quartas e sextas-

feiras. 

 

Contracheque Online 

Os servidores públicos podem baixar o contracheque aqui no site do município. 

O intuito é otimizar o serviço e oferecer maior eficiência e rapidez na prestação 

das informações ao servidor público municipal. 
 

Alistamento Militar 

A Junta Militar é responsável pelo alistamento militar dos jovens, do sexo 
masculino, que ao completarem 18 anos devem realizar o alistamento militar. 

 
  

mailto:compras@pmvm.rs.gov.br
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/53/?Coleta-de-Lixo.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/54/?Contracheque-Online.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/54/?Contracheque-Online.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/56/id/54/?Contracheque-Online.html
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AGRICULTURA 

 

COMPETÊNCIAS 
 

Art. 13 – A Secretaria de Agricultura será coordenada por um Secretário 

Municipal de Agricultura, assessores e coordenadores, com as atribuições de 

executar, orientar, coordenar e incentivar o sistema agropecuário industrial e 

comercial do município, especialmente: 

 

a) Coletar dados sobre a produção agropecuária do município e da região; 

b) Recolher amostras de solo para exames e mapeamento; 

c) Promover a distribuição de sementes e fertilizantes; 

d) Efetuar levantamento das pragas que afetam, em caráter epidêmico a 

lavoura; 

e) Elaborar aviso, instruções e conselhos aos agricultores; 

f) Desenvolver estudos sobre a lavoura tradicional da região; 

g) Apoiar as atividades do Estado e da região, na área; 

h) Promover exposições e feiras; 

i) Estimular a pequena e média agroindústria; 

j) Captar e incentivar a implantação de novas agroindústrias; 

k) Resolver sobre as situações de emergência na área agrícola; 

  

Art. 14 – A Secretaria de Agricultura compõe-se basicamente de: 

 

I – Setor de fomento agropecuário, com as atribuições de programar e executar 

as atividades de assistência e orientação técnica aos pequenos e médios 

agropecuaristas; 

 

II – Setor de fomento industrial com a tarefa de motivar, captar e orientar o meio 

empresarial a fim de investir no município, através de adequadas políticas 

financeiras, tributarias e fiscais; 

 

III- Setor de Assessoria, para assessoramento em projetos e em todos os 

atendimentos da secretaria. 

 

§1º - Para o desempenho destas atividades, a secretaria contará com a 

coordenação do secretário, assessores, coordenadores, Emater e os conselhos 

municipais. 
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IV- Setor de serviços com a finalidade de prestar atendimentos através de 

patrulhas mecanizadas; 

 

§2º - Para o desempenho das atividades das patrulhas mecanizadas a secretaria 

contará com recursos humanos, operadores, motoristas, chefe de setor. 

 

Onde estamos: 

Rua São João, s/n, Interior 

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m   

 
Nosso Contato: 

E-mail: agricultura@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4112  

 

Secretário de Agricultura 
Responsável: Andreas Zimpel 
E-mail: agricultura@pmvm.rs.gov.br    

Fone: (55) 3614-4006    

 

SETORES 

 

Inspetoria Veterinária 

Responsável: Joseane Menezes                                                                                                                                                    

E-mail:  pv-vitoriadasmissoes@seapa.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4066 

 
Licenciamento Ambiental 

Para todo o cidadão que necessitar do licenciamento ambiental, estando dentro 

das competências do município, exemplo: agricultores e empresários. 

Responsável:  Claudia Burin                                                                                                                                                    

E-mail:  florestal@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55)3614-4112/4122 
  

mailto:agricultura@pmvm.rs.gov.br
mailto:agricultura@pmvm.rs.gov.br
mailto:pv-vitoriadasmissoes@seapa.rs.gov.br
mailto:florestal@pmvm.rs.gov.br
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

COMPETÊNCIAS 
 

Esta secretaria é responsável pela gestão e coordenação da política de 

Assistência Social, promovendo a cidadania e direitos humanos no Município de 

Vitória das Missões. Com o objetivo de garantir a todo cidadão direito à família, 

à infância, à adolescência, à velhice, com inserção no mercado de trabalho, à 

reabilitação profissional, à integração comunitária e social; realizando um 

trabalho com responsabilidade e comprometimento com a sociedade civil e 

organizações não-governamentais no desenvolvimento de projetos e ações que 

visam atender as necessidades básicas da população vitoriana. 

O município encontra-se na Gestão Básica, cumprindo as condições 

previstas no artigo 30 da LOAS e NOB/SUAS. 

Para consolidar em definitivo a responsabilidade do Estado/Município no 

enfrentamento da pobreza e na desigualdade social com a participação da 

sociedade civil organizada através dos movimentos sociais e entidades da 

Assistência Social, temos: 

 

* CRAS - Centro de Referência da Assistência Social; 

* Oficinas PAIF; 

* Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

* Benefícios Eventuais; 

* Cadastro Único e Bolsa Família; 

 

Onde estamos: 

Campo Novo, s/n, Interior 

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m    

 

Nosso Contato: 

E-mail: social@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4117 

 

Secretária da Assistência Social 
Responsável: Silvia Minetto 
E-mail: social@pmvm.rs.gov.br 

mailto:social@pmvm.rs.gov.br
mailto:social@pmvm.rs.gov.br


 

12 
 

Fone: (55) 3614-4117 

Fone: (55)3614-4002                                       

 

PROJETOS 

 

Projeto Vencendo Desafios 

Assegurar o desenvolvimento e proteção integral da criança, adolescente e 

Portadores de Deficiência e respectivos familiares priorizando as situações de 

vulnerabilidade social, garantindo desta forma seus direitos fundamentais. 

 

Público Alvo: 

 Crianças, adolescentes, Pessoas com Deficiência, integrantes do  
 Programa Bolsa Família e seus respectivos familiares; 
 Qualquer sexo e idade, dando prioridade aos indivíduos os quais estão 

em condições de vulnerabilidade social. 

O respectivo projeto desenvolve capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 
emocional, físico-motora, estética, inter-relação pessoal e inserção social.  
Desenvolve atividades pedagógicas, culturais, esportivas e de educação para a 
cidadania, voltados ao convívio e inclusão social, ao resgate da autoestima, 
sempre se atualizando buscando metas inovadoras para atender todas as 
demandas. 

 

 

Projeto Novos Horizontes 

Promover ações que busque a melhoria da qualidade de vida dos idosos, com 

ênfase à proteção à saúde, aumento da autoestima, melhoria das relações 

familiares, às práticas de sociabilidade. 

 

CANTO CORAL:  
A saúde vocal merece atenção, uma vez que a voz é primordial para a 
expressividade, a comunicação, a interação, a socialização e a qualidade de vida 
dos idosos. 
 
GINÁSTICA LABORAL:  
O objetivo da atividade é promover adaptações fisiológicas, físicas e psíquicas, 
por meio de exercícios físicos adaptados a real necessidade dos idosos. 
 
TÉCNICAS DE RELAXAMENTO:  
O relaxamento pode ser compreendido pela execução de inúmeras técnicas, 
aplicadas unicamente ou em conjunto, cujo um dos objetivos é reduzir os níveis 
de estresse e ansiedade, proporcionando equilíbrio emocional.  
 

http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/60/?Projeto-Vencendo-Desafios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/60/?Projeto-Vencendo-Desafios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/60/?Projeto-Vencendo-Desafios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/60/?Projeto-Vencendo-Desafios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/60/?Projeto-Vencendo-Desafios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/59/?Projeto-Novos-Horizontes.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/59/?Projeto-Novos-Horizontes.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/59/?Projeto-Novos-Horizontes.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/59/?Projeto-Novos-Horizontes.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/66/id/59/?Projeto-Novos-Horizontes.html
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TÉCNICAS DE GRUPO 
As técnicas de grupo tem por objetivo possibilitar um espaço de discussão e 
reflexão, ampliando o conhecimento individual e coletivo, buscando melhorar a 
autoestima, sociabilidade e integração dos usuários do serviço. 

PALESTRAS  
As palestras são importantes para promover informação, motivação, 
conhecimento de diversos assuntos voltados as reais necessidades dos usuários 
do serviço. 
 
JOGO DE CÂMBIO 
O câmbio é um jogo de voleibol adaptado para os idosos, com objetivo de 
promover qualidade de vida por meio do esporte. 

OFICINAS DE ARTESANATO 
Tem como finalidade desenvolver atividades para os idosos a fim de 
proporcionar grupos de convivência e estimular os mesmos a participar de 
eventos culturais, apresentando seus artesanatos à comunidade local.  

Primeira-Dama 
Responsável: Emanuele Barrera Grimm 
E-mail: social@pmvm.rs.gov.br    

 

Assistente Social/Coordenador do CRAS 
Responsável: Carlos Otávio Soares 

E-mail: social@pmvm.rs.gov.br     
Fone: (55)3614-4002                                       

 

Psicólogo 
PAIF - Programa de Atenção Básica da Família 
CRAS- atendimento das crianças portadoras de necessidades especiais  

Responsável: Paula Medeiros Flores Muraro 

Telefone: (55)3614-4117/4002 

 

 

CONSELHO TUTELAR 
Endereço: Rua dos Imigrantes, sn 

Telefone: (55) 98426 4070 

Horários de atendimento: 
08:00 às 12:00 horas 

13:00 às 17:00 horas  
Plantão 24 horas. 

  

mailto:social@pmvm.rs.gov.br
mailto:social@pmvm.rs.gov.br
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EDUCAÇÃO 

 

COMPETÊNCIAS 
 

Art. 7º - A Secretaria de Educação será coordenada pelo Secretário Municipal 

de Educação, além de assessores, assistente de secretaria e coordenador de 

unidade, com as atribuições de executar, orientar coordenar e controlar o 

sistema educacional do Município, segundo as normas da legislação vigente, 

compete especialmente: 

a) Manter, desenvolver e orientar a rede escolar do município; 

b) Estudar e executar convênios com o Governo do Estado, e da união sobre 

projetos e programas de interesse comum; 

c) Realizar pesquisas, coletas, classificação e avaliação dos dados 

estatísticos e informações técnicas; 

d) Incentivar e fiscalizar a frequência as aulas e adotar medidas que impeça 

a evasão escolar e de eugenia dos alunos; 

e)  Executar os programas de seleção e de treinamento do Professor 

municipal; 

f) Promover o desenvolvimento cultural, artístico, sob todas as suas formas; 

  

Art. 8º - A Secretaria da Educação terá a seguinte estrutura básica: 

I - Setor de apoio administrativo, com as atribuições de executar serviços 

administrativos, registro de frequência, movimentação de pessoal e 

redistribuição de material; 

 § 1º - Estas atividades serão executadas pela equipe de assessoria da 

Secretaria. 

 II- Setor de serviços diversos, com as funções de realizar serviços de interesse 

comum com a União e o Estado e relativo a programas e projetos específicos, 

tais como: alimentação escolar e programas de alfabetização. 

 §2° - Estas atividades serão executadas pela equipe de assistência e apoio 

direto ao secretário, assistente de secretaria, assessoria, agente, auxiliares. 

 III - Setor de manutenção mecânica para a frota de veículos. 

 § 3°- Estas atividades serão executadas por um mecânico, chefe de setor. 
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Secretária de Educação 
Responsável: Elisangela Schimidt 
E-mail: educacao@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4121   

 

Onde estamos: 

Avenida sete povos, 1865, Centro. 

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m  

 

Nosso Contato: 

E-mail: educaçao@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4121 

 

 

PROJETOS 

 

Semear, Colher, Valorizar e unir. Nosso compromisso com a vida. 

Projeto com o objetivo de desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar, 

incluindo a família como parceira e colaboradora. 

 

 

SERVIÇOS 

 

NUTRICIONISTA 

 

A nutricionista da Secretaria Municipal de Educação é responsável pelo 
planejamento e execução da alimentação escolar no município. 

 Dentre as atividades desempenhadas podemos destacar: 

o Planejar e elaborar o cardápio escolar, levando em consideração a cultura 
alimentar local e a adequação de nutrientes; 

o Supervisionar a execução da merenda escolar nas escolas para garantir 
a segurança higiênica e sanitária das refeições; 

o Ministrar treinamentos e capacitações com as merendeiras e serventes 
das escolas para que estas desempenhem suas atividades garantindo a 
segurança e a saúde dos alunos; 

o Participar das reuniões do CAE (Conselho de Alimentação Escolar), órgão 
responsável pela fiscalização na aplicação dos recursos do PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar); 

o Articulação com agricultores familiares e suas entidades representativas 
para aquisição de gêneros alimentícios produzidos em nosso município; 

mailto:educacao@pmvm.rs.gov.br
mailto:educaçao@pmvm.rs.gov.br
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/59/id/56/?SemearColherValorizar-e-unirNosso-compromisso-com-a-vida.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/59/id/56/?SemearColherValorizar-e-unirNosso-compromisso-com-a-vida.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/59/id/56/?SemearColherValorizar-e-unirNosso-compromisso-com-a-vida.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/projeto/visualizar/idDep/59/id/56/?SemearColherValorizar-e-unirNosso-compromisso-com-a-vida.html
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o Realizar atividades de educação alimentar e nutricional com alunos e 
professores; 

o Realizar a avaliação nutricional dos estudantes para determinar o 
diagnostico nutricional destes; 

o Também são atividades desempenhadas pela nutricionista, o 
atendimento nutricional individualizado no posto de saúde da sede e a 
coordenação municipal do Programa de Suplementação de Vitamina A e 
do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. 

 

Responsável:  Elisa Weiss                                                                                                                                                  

E-mail:  alimentacaovitoria@gmail.com 

Fone: (55)3614-4121 
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FAZENDA E PLANEJAMENTO 

 

COMPETÊNCIAS 

Art. 4º - A secretaria municipal de Fazenda e Planejamento, coordenada pelo 

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, relaciona-se com o setor de 

finanças e controle financeiro da estrutura administrativa, elaborações de 

relatórios orçamentários financeiros, controle de gestão, aplicação da Lei de 

responsabilidade fiscal, relatórios de gestão, proposta orçamentária, 

processamento contábil da receita e despesa, execução do orçamento, 

aplicação do código tributário, compõe-se de: 

 

I - Setor de contadoria, com as atribuições de: 

a) Escrituração contábil; 

b) Escrituração das operações de gestão e o levantamento dos balancetes 

mensais; 

c) Levantamento dos balancetes gerais; 

d) Demonstrações e anexo de contas; 

e) Relatórios e anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. 

f) Preparo das tomadas de contas dos responsáveis para com a fazenda 

municipal;  

g) Controle sintético dos bens móveis; 

h) Escrituração contábil diária. 

  

§ l° - O setor de contadoria será dirigido por um chefe de setor e contará com 

apoio técnico de um contador, um auxiliar de contabilidade, para o atendimento 

das atividades e os serviços de escrituração. 

  

II – Setor de tributação, com as atribuições de: 

 

a) Dirigir e fiscalizar os trabalhos de tributação municipal; 

b) Orientar a ação da tributação municipal junto aos contribuintes; 

c) Promover a organização e a manutenção atualizada do cadastro de 

contribuintes dos tributos de competência do município; 

d) Promover o lançamento e arrecadação dos tributos de acordo com o 

código tributário municipal; 

  

§2º - O setor de tributação, será dirigido por um chefe de setor, fiscais, 

digitadores, Assessor, assistente de secretaria; 
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III - Setor de tesouraria, com as competências de: 

 

a) Recebimento, guarda, valores e títulos do município; 

b) b) Movimentação de dinheiro, consignado, caução e fiança; 

c) Realizar diariamente a conferência da receita arrecadada; 

d) Pagamentos de despesas; 

e) Disponibilidades financeiras; 

f) Cronogramas de desembolsos; 

g) Controle rotineiro do saldo das contas; 

h) Apuração de saldos e movimentações nas Instituições Financeiras. 

  

§3° - O setor de tesouraria será coordenado pelo tesoureiro. 

 

 IV – Setor de Projetos, com as seguintes atribuições: 

 

a) Elaboração de Planos de Trabalho para projetos com a finalidade de 

pleitear recursos junto à União e Estado; 

b) Encaminhamento de projetos; 

c) Manter em dia as negativas e outros documentos de responsabilidade do 

município como pré-requisito para receber recursos da União e do Estado; 

d) Efetuar a prestação de contas ao Estado e a União dos recursos 

recebidos; 

e) Dar acompanhamento a execução dos projetos técnicos, liberação dos 

recursos referente a boletins de medição; 

f) Efetuar o controle dos prazos para aplicação dos recursos; 

     g) Inscrição de Planos de Trabalho junto aos órgãos competentes. 

  

§4 – O Setor de Projetos será coordenado pelo chefe de setor de projetos. 

 
Onde estamos: 

Avenida Sete Povos, 2033, Centro.   

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m   

 

Nosso Contato: 

E-mail: fazenda@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4112/4122/4067 

 

mailto:fazenda@pmvm.rs.gov.br
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Secretário da Fazenda e Planejamento / Projetos 
Responsável: Luciano Vanderlei Lutzer 
E-mail: fazenda@pmvm.rs.gov.br   

Fone: (55) 3614-4112/4122/4067 

 

 

SETORES 

 

CONTABILIDADE 

 

Contador 

Responsável: Antônio M. Paulus                                                      

E-mail: contabil@pmvm.rs.gov.br                                                                           

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

Técnica Contábil 

Responsável: Silvana Biasi Costa                                   

E-mail: contabil@pmvm.rs.gov.br                                                                           

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

Auxiliar de Contabilidade 

Responsável: Lisiane Bairros 

E-mail: contabil@pmvm.rs.gov.br                                                                           

Fone: (55)3614-4112/4122 

 

EMPENHOS 

 

Responsável:  Samuel Segatto                                                                                                                                                    

E-mail: fazenda@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55)3614-4112/4122 

mailto:fazenda@pmvm.rs.gov.br
mailto:contabil@pmvm.rs.gov.br
mailto:contabil@pmvm.rs.gov.br
mailto:contabil@pmvm.rs.gov.br


 

20 
 

TESOURARIA 

 

Tesoureiro 

Responsável: Anderlei R. Minuzzo 

E-mail: tesouraria@pmvm.rs.gov.br                                                                          

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

 

TRIBUTAÇÃO 

 

Agente Tributário 

Responsável: Noeli R. Adams 

E-mail: tributos@pmvm.rs.gov.br 

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

Fiscal 

Responsável: Osmar Ebone 

E-mail: tributos@pmvm.rs.gov.br 

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

 

PROJETOS E CONVÊNIOS 

 

Responsável: Morgana Aline Rohde                                                         

E-mail: projetos@pmvm.rs.gov.br                                                                          

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4067 

 

 

 

 

SERVIÇOS 

Nota Fiscal Gaúcha 

Cidadão vitoriano, com seu CPF na nota você ajuda as entidades sociais, 

concorre a prêmios e ajuda o seu município. 

 

Concorra a prêmios de até R$ 1 milhão e a prêmios municipais de R$ 300,00 e 

R$ 200,00 todos os meses. Cadastre-se e solicite CPF na nota!  

  

mailto:tributos@pmvm.rs.gov.br
mailto:tributos@pmvm.rs.gov.br
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/58/id/56/?Nota-Fiscal-Gaucha.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/58/id/56/?Nota-Fiscal-Gaucha.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/58/id/56/?Nota-Fiscal-Gaucha.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/58/id/56/?Nota-Fiscal-Gaucha.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/58/id/56/?Nota-Fiscal-Gaucha.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/58/id/56/?Nota-Fiscal-Gaucha.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/58/id/56/?Nota-Fiscal-Gaucha.html
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OBRAS E VIAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 
 

A secretaria de obras e viação será coordenada pelo Secretário Municipal 
de Obras e Viação, assessores, assistente de secretaria e coordenador de 
unidade compreende as atividades do complexo de obras e serviços, urbanos e 
rurais de construção e conservação de rodovias, de construção e conservação 
de prédios públicos, de polícia edílica e especialmente: 

a) - O planejamento e a implementação do ordenamento territorial do 

município; 

b) - A execução ou a contratação de obras de pavimentações de logradouros 

públicos e obras de saneamento; 

c) - Elaboração de projetos e programas, e a fiscalização permanente das 

obras em execução direta ou contratação com terceiros; 

d) - A construção e a conservação de parques e jardins de áreas verdes e 

de recreação; 

e) - A fiscalização e aplicação de normas administrativas, incidentes sabre 

construções, loteamentos, e com poderes de autuação e de interdição 

quando necessário; 

f) - O levantamento, a programação e os projetos relacionados com o 

sistema rodoviário municipal; 

g) - A execução dos serviços públicos tais como: arborização, iluminação, 

transporte coletivo, cemitérios, abastecimentos; 

h) - Aquisição e conservação do maquinário público municipal e de bens de 

uso do serviço rodoviário, transporte escolar, com apoio de oficinas de 

manutenção e serviços auxiliares; 

i) - A construção e conservação de edifícios e prédios de propriedade do 

município ou do Estado em regime de convênio; 

j) - A elaboração e execução de projetos especiais na área de moradias 

populares, regularização de vilas, e localização de industrias; 

k) - A execução de atividades de apoio técnico, tais como, a topografia, 

desenho, o cadastro técnico, fabricação de artefatos de cimento; 

l) -Guarda e manutenção do almoxarifado central; 

m) - Distribuição e desenvolvimento do programa melhoria de habitações. 

 

 

Onde estamos: 

Rua São João, s/n, Interior 

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m   
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Nosso Contato: 

E-mail: obras@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4066 

 

Secretário de Obras e Viação 
Responsável: Evio Buenevides Maciel 
E-mail: obras@pmvm.rs.gov.br   

 Fone: (55) 3614-4006    

 

SETORES 

Setor de Engenharia 

Responsável: Mauricio Gomes de Oliveira 

E-mail: engenharia@pmvm.rs.gov.br 

Fone 1: (55)3614-4112                                            Fone 2: (55)3614-4122 

 

Setor de Serviços Rodoviários 

Responsável: Evio Buenevides Maciel                                                                

E-mail: obras@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55)3614-4066 

 

SERVIÇOS 

 

Serviços de Engenharia 

O setor de engenharia é responsável pelas atividades de obras e serviços, 

urbanos e rurais de construção e conservação de rodovias, de construção e 

conservação de prédios públicos, aprovação de projetos. 

 

Serviços Rodoviários 

Possui os encargos de programar e executar o sistema rodoviário do município 

de Vitória das Missões-RS. 

  

mailto:obras@pmvm.rs.gov.br
mailto:obras@pmvm.rs.gov.br
mailto:engenharia@pmvm.rs.gov.br
mailto:obras@pmvm.rs.gov.br
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/60/?Servicos-de-Engenharia.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/60/?Servicos-de-Engenharia.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/60/?Servicos-de-Engenharia.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/60/?Servicos-de-Engenharia.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/60/?Servicos-de-Engenharia.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/58/?Servicos-Rodoviarios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/58/?Servicos-Rodoviarios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/58/?Servicos-Rodoviarios.html
http://pmvm.rs.gov.br/site/servico/visualizar/idDep/67/id/58/?Servicos-Rodoviarios.html


 

23 
 

 

SAÚDE 

COMPETÊNCIAS 
 

Art. 11 - A secretaria de saúde será coordenada por um Secretário Municipal de 

saúde, assessores e coordenadores de unidade, com as atribuições de executar 

direta e indiretamente medidas que contribuam para a melhoria de padrão de 

vida coletiva e especialmente: 

a) - Assistência em relação aos problemas domésticos tais como: de nutrição, 

habitarão, vestuário, e todos ligados aos de saúde; 

b) - Estudos, em todos os seus aspectos, da assistência à saúde; 

c) - A orientação, a fiscalização e a coordenação das atividades do órgão do 

serviço público e entidades privadas, nos assuntos de sua competência. 

d) - A pesquisa das causas de desequilíbrio social e ambiental, considerando as 

condições de via e de trabalho; 

e) Estudos, providências, e implantação de programas para o público alvo. 

f) Estudos, registros e classificação par objetivos e instituição de caráter privado 

existente, com a finalidade de opinar sobre a concessão de auxílios e 

subvenções; 

g) - Coletânea e o levantamento de informações e dados estatísticos do serviço 

social; 

h) - Implantar e buscar convênios com o Estado e a União, para o pronto 

atendimento básico das famílias; 

 

Art. 12 - A secretaria da saúde, terá a estrutura básica seguinte: 

I - Unidade de saúde, com a incumbência de suplementar a ação de iniciativa 

privada, executar os serviços de profilaxia e política sanitária; 

Parágrafo Único: A unidade de saúde será dirigida pelo Secretário municipal, 

auxiliado por um assessor de secretaria, chefe de setor de serviços, e contara 

com pessoal técnico e burocrático, agentes, auxiliares, para o desempenho das 

atribuições. 
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II – Setor de Serviços: Coordenado por um Chefe de Setor, com a função de 

orientar e coordenar os serviços de atendimento ao público, agendamento de 

consultas.  

III – Setor de Serviços ambulatorial – Coordenado por um Chefe de Setor, com 

a função de orientar e coordenar os serviços de distribuição de AIHs e das 

internações hospitalares 

Onde estamos: 

Avenida sete povos, 1132, Centro. 

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 13h30min 

às 17h00min. 

 

Nosso Contato: 

E-mail: saúde@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4118/4320  

 

Secretária da Saúde 
Responsável: Jandira Bonini Wilkomm 
E-mail: saúde@pmvm.rs.gov.br    

Fone: (55) 3614-4118/4320 

 

SETORES 

Recepção  

Responsável:  Nardele Schimidt Bender 

Telefone: (55)3614-4118 Ramal: 206  

 

Transporte de Pacientes  

Responsável:   Amado Possebom 

Telefone: (55)3614-4118  

 

Digitação  

Responsável: Mariele Vieira Henke  

Telefone: (55)3614-4118 Ramal: 202  

 

Vigilância Sanitária  

Responsável:  Elisandro Da Silva/ Edemir de Oliveira 
Telefone: (55)3614-4118  

 

mailto:saúde@pmvm.rs.gov.br
mailto:saúde@pmvm.rs.gov.br
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ATENÇÃO BÁSICA 

Coordenação da Atenção Básica  

Responsável: Maria Luisa Souza de Almeida Pozzebon  

E-mail: enfermagem@pmvm.rs.gov.br  

Telefone: (55)3614-4118 Ramal: 203 

 

FARMACOLOGIA 

Farmácia 

Responsável: Sérgio Xavier /Jeferson Hesse 

Telefone: (55)3614-4118 Ramal: 207  

 

Atendimento: Atendimento na farmácia no Posto de Saúde da Sede: Segunda, Quarta 

e Sexta-feira o dia todo e Terça e Quinta-feira no período da tarde. Terça e quinta-feira 

pela parte manhã atendimento na Farmácia do Posto de Saúde da Esquina Redin  

 

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 

Responsável: Tatiane Ledur  

Telefone: (55)3614-4118  

Atendimento: De Segunda à Quinta-feira das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 

17h00min.  

 

SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA 

Responsável: Andressa Carvalho  

Telefone: (55)3614-4118  

Atendimento: Quarta e Quinta-feira das 7h30min às 12h00min e das 13h30min às 

17h00min e sexta-feira das 7h30min às 11h30min.  

 

SERVIÇOS MÉDICOS  

Responsável: João Antônio de Olanda  

Telefone: (55)3614-4118 Ramal: 204  

Atendimento: Segunda à Sexta-feira das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 

17h00min. Atendimento no Posto de Saúde da Sede: Segunda, Quarta e Sexta-feira o 

dia todo e Terça e Quinta-feira no período da tarde. Terça e quinta-feira pela parte manhã 

atendimento no Posto de Saúde da Esquina Redin.  

 

 

Núcleo de Apoio a Atenção Básica (NAAB)  

 

Núcleo de Apoio à Atenção Básica com objetivo de fortalecer e qualificar a 
atenção básica apoiando as equipes na ampliação e cuidado em Saúde Mental, 
álcool e outras drogas. 
- Proporcionar mudanças nos processos de trabalho e no modelo de atenção. 
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– Apoiar a territorialização e regionalização, tendo a atenção básica com 
coordenadora do sistema e das linhas de cuidado. 
– Promover ações que qualifiquem atenção à saúde, Inter setorial e social- 
comunitária. 
– Promoção de saúde no território – palestras, oficinas, grupos terapêuticos, 
atendimentos para avaliação individuais. 
– Matricialmente – discussão de casos, atendimento compartilhado e 
interdisciplinar, que pode ocorrer em modalidade individual e em grupo, de cunho 
preventivo ou de reabilitação psicossocial. 
– Visitas domiciliares que podem ser realizadas em conjunto com a rede. 
- Discussões e articulações com a rede na perspectiva de linha de cuidado e 
educação permanente. 

 

SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO  

Responsável: Elisa Weiss  

Telefone: (55)3614-4118  

Atendimento: Quinta-feira das 7h30min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min.  

 

SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA 

Responsável: Simone Ropke  

Telefone: (55)3614- 4118 Ramal: 205  

 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA  

Responsável: Andreia Vieira Floriano  

Telefone: (55)3614-4118  
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TURISMO, CULTURA E DESPORTO 

COMPETÊNCIAS 

Art. 9º - A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto será coordenada pelo 

Secretário Municipal de Turismo, além de assessores, assistente de secretaria 

e coordenador de unidade, com as atribuições de desenvolver as atividades 

voltadas às áreas de turismo, cultura e desportos do Município, compete 

especialmente: 

a) Promover o desenvolvimento cultural e artístico, sob todas as suas formas; 

b) Planejar, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de 

Turismo e Cultura; 

c) Formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, 

programas projetos e ações relativas ao turismo, cultura e desporto no âmbito 

municipal; 

d) Promover, coordenar, executar e supervisionar a elaboração de planos, 

programas e projetos municipais de Turismo; 

e) Promover, isoladamente ou em articulação com pessoas jurídicas de direito 

público e privado nacionais ou estrangeiras, ações destinadas a incrementar o 

turismo como fator de desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda; 

f) Realizar e desenvolver estudos e pesquisas destinados a identificar as 

necessidades e avaliar os efeitos dos programas, projetos e atividades 

vinculados ao setor de turismo; 

g) Fiscalizar o cumprimento da legislação referente à área turística, quando 

previamente autorizada; 

h) Incentivar a inclusão da identidade cultural e dos valores históricos do 

Município na promoção do turismo; 

 

 Art. 10º - A Secretaria de Turismo Cultura e Desporto terá a seguinte estrutura 

básica: 

 

I – Departamento de Esportes, com as atribuições de incentivar o esporte e 

promover eventos esportivos entre outras atividades; 

Parágrafo Único – O Departamento de Esportes será coordenado por um Diretor 

de Esportes.  
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Onde estamos: 

Rua dos Imigrantes, Centro (Praça Municipal) 

Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m   

 

Nosso Contato: 

E-mail: cultura@pmvm.rs.gov.br 

Fone: (55) 3614-4112  

 

Secretária de Cultura, Turismo e Desporto 
Responsável: Susana de Fátima Nunes Ferreira 

E-mail: cultura@pmvm.rs.gov.br    

 

 

SETORES 

Departamento de Esportes  

Fone: (55) 98406-4414 

Responsável: Hamilton dos Reizes  

 

 

PROJETOS 

  

Cabeça na Escola e Pé na Bola  

Este projeto é desenvolvido na Secretaria, o qual possui uma demanda de 100 

(cem) crianças da Rede de Ensino Municipal e Estadual, as quais participam em 

turno inverso da escola. 

  

Projeto de Música 

Buscando valorizar e incentivar o gosto pela música, a Secretaria de Turismo 

Cultura e Desporto desenvolve o projeto de música, onde são ministradas aulas 

de violão, gaita, escaleta e trompete. 
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