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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 DE INFRAESTRTURA 

À Secretaria Municipal de Infraestrutura, compete:  

Promover os estudos económicos, administrativos, estatísticos e tecnológicos, necessários ao 
planejamento e execução de obras de engenharia e infraestrutura urbana; supervisionar, direta 
ou indiretamente, as obras públicas de responsabilidade do Município de Gurupi; contratar, 
controlar, fiscalizar e receber as obras públicas municipais autorizadas; promover os 
levantamentos e avaliações de imóveis e benfeitorias do interesse do Município de Gurupi; 
normatização, monitoramento e avaliação da realização de ações de intervenção urbana; 
inspecionar sistematicamente obras e vias públicas, como galerias, obras de arte, dutos, 
avenidas, ruas e estradas rurais, promovendo as medidas necessárias a sua conservação; agir 
em casos de emergência e calamidade pública, diligenciando a execução de medidas corretivas 
nas obras públicas e nos sistemas viários municipais; manter atualizado o cadastro de obras e 
dos sistemas viários e das drenagens no âmbito Municipal; colaborar com os órgãos e entidades 
federais e estaduais responsáveis por obras de saneamento urbano, dos sistemas viários e 
demais obras de infraestrutura; promover a direção dos serviços de construção de obras de 
drenagem, incluindo-se as lagoas de infiltração e estabilização e demais obras de infraestrutura; 
promover a direção dos serviços de pavimentação por administração direta ou por empreitada; 
promover a conservação das obras e vias públicas, através da administração direta ou por 
empreitada; coordenar a realização de obras e ações correlatas de interesse comum à União, 
Estado e ao setor privado em território do Município, estabelecendo, para isso, instrumentos 
operacionais; desenvolver atividades relativas à produção de asfalto e demais matérias primas, 
insumos, pré-moldados e equipamentos necessários à construção e conservação das obras e 
vias municipais; proceder, no âmbito do seu Órgão, a gestão e o controle financeiro dos recursos 
orçamentados 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; projetar, implantar e 
monitorar o Plano de arborização de áreas urbanas e rurais; determinar a execução do serviço 
de limpeza pública das vias e logradouros do município de Gurupi; fiscalizar e monitorar os 
serviços prestados pelas empresas terceirizadas no âmbito de sua competência; determinar a 



 
Rodovia BR 242, KM 405, S/N°. 

Caixa Postal n°. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO 
(63)3301-4310 – (63)3301-4312 

 

execução dos serviços públicos de iluminação das vias e logradores; exercer a manutenção e 
controle da frota pertencente ao acervo da Secretaria; exercer a manutenção dos equipamentos 
de sinaleiros eletrônicos das vias municipais; instalar novos equipamentos de sinalização de 
acordo com as demandas; sugerir a troca ou a substituição por equipamentos com inovação 
tecnológicas; exercer outras atividades correlatas; planejar, operar, normalizar, coordenar, 
arrecadar, administrar e fiscalizar o trânsito e demais serviços de acordo com o disposto no 
Código de Trânsito Brasileiro e a Segurança física do património público municipal; exercer todas 
as funções de gerência e administração dos transportes e trânsito. 

Compete à Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI. o julgamento de recursos 
interpostos contra as penalidades impostas pelos órgãos e entidades executivos ou rodoviários 
de trânsito. A instalação e funcionamento da JARI, inclusive os procedimentos, respeitadas as 
normas do Código de Trânsito Brasileiro, serão regulamentados por Decreto. 


