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COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 2421 DE 28 DE MARÇO DE 2019 

 

Disposição das Competências 
de Estruturação Administrativa 
da Prefeitura de Gurupi. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO A MULHER  

À Secretaria Municipal do Trabalho. Assistência Social e Proteção a Mulher, compete promover: 

Ações e programas de combate à miséria e às desigualdades sociais; gerenciar programas e 
ações e de recuperação social das populações marginalizadas, com a qualificação de mão-de-
obra e o aperfeiçoamento profissional, com vistas a promover seu acesso e melhor 
posicionamento junto ao mercado de trabalho; combater a exploração do trabalho infantil; 
desenvolver programas de complementação alimentar de gestantes, crianças; promover a 
integração da iniciativa privada às ações sociais, com parcerias que visem ao combate das 
desigualdades sociais; promover a implantação no Município de programas de competência da 
União e do Estado na busca de melhorias sociais; articular políticas de igualdade racial e de 
qualidade profissional, desenvolvendo projetos e convénios com órgãos estaduais, municipais e 
federais; articular a implementação, de políticas de atenção à mulher. Compete também 
administrar e gerir os Recursos Financeiros dos Fundos Municipais vinculados a área de 
assistência social; proceder, no âmbito do seu Órgão, a gestão e o controle financeiro dos 
recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos 
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do 
Poder Executivo; implementar a execução de todos os serviços e atividades a cargo da 
Secretaria, com vistas à consecução das finalidades e competências definidas nesta lei e em 
outros dispositivos legais e regulamentos pertinentes; fazer cumprir as metas previstas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentarias e no Orçamento aprovado para a Secretaria. 


