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ANEXO V 
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO 

RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º) 
 
 
I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:  
 
a) Informações Gerais: 

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 

CNPJ: 83.102.780/0001-08 

Endereço: RUA CELSO RAMOS, 5070 – CENTRO – 89.124-000  

Telefone: (47) 3385-0487 

E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br 

Sítio Eletrônico: www.beneditonovo.sc.gov.br 

 
b) Rol dos Responsáveis: 
 
Nome: JEAN MICHEL GRUNDMANN 
CPF: 043.897.169-80 
Cargo/Função: Prefeito 
Período de gestão: 01/07/2014 à 31/12/2020 
Ato Nomeação e data: Termo de Posse de 01/01/2017 
Endereço Residencial: Estrada Geral Liberdade s/n – Alto Benedito – Benedito Novo –SC 
e-mail: prefeitojean@beneditonovo.sc.gov.br 
 
c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:  
 
- Órgãos de Assessoramento 
  - Gabinete do Prefeito 
  - Assessoria Jurídica 
  - Assessoria Especial e de Planejamento 
 
- Órgãos Auxiliares 
  -Departamento de Administração e Financeira 
   - Divisão de Pessoal  
   - Divisão de Serviços Gerais 
   -Divisão de Material e Patrimônio 
   - Divisão de Tributação e Fiscalização 
   - Divisão de Tesouraria 
 
- Órgãos de Administração Específica 
  - Departamento de Educação, Cultura e Esporte 
    -Divisão de Educação e Cultura 
    -Divisão de Esporte 
 
- Departamento Agropecuário 
  - Divisão Agropecuário 
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- Departamento de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 
  -Divisão de Transportes e Obras 
  -Divisão de Serviços Urbanos 
  -Divisão de Oficina e Garagem 
 
- Departamento de Desenvolvimento Econômico 
  -Divisão de Indústria, Comércio e Turismo 
  -Divisão de Meio Ambiente 
 
- Órgãos Consultivo  
  - Comissão Municipal de Defesa Civil 
  - Comissão Municipal de Meio Ambiente 
  - Comissão Municipal de Esportes 
  - Comissão Municipal de Educação 
  - Comissão Municipal de Assistência Social 
    
- Órgãos de Colaboradores com outras Esferas do Governo 
  - Junta de Serviço Militar 
  - Posto de Identificação Civil 
  - Posto de Identificação Profissional 
  - Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA 
 
  

CONSELHO 
MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO NOMEAÇÃO PRAZO NOMEAÇÃO 

do Município Seção V da Lei Orgânica. - Não Implantado 

dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 

Leis nº 749, de 09/12/91; 
nº 812, de 05/05/93; nº 

1.086, de 10/03/99; 
nº1.098, de 30/06/99; nº 
1.124, de 10/04/00; nº 
1.216, de 21/05/02; nº 
1.471, de 14/05/08; nº 
1.519, de 21/08/09; nº 
1.624, de 01/06/11 e 

1.782/2015. 

Portaria nº 
330/2017 

28/11/2019 

De Saneamento Básico LC nº 60, de 12/05/08. 
Portaria nº 
282/2017 

21/09/2019 

de Alimentação 
Escolar 

Leis nº 909, de 30/09/94; 
nº 1.142, de 29/08/00; e nº 

1.670, de 25/04/12. 

Portaria nº 
171/2016 

30/05/2018 

de Trabalho e 
Emprego 

Decretos nº 28, de 
14/06/95; nº 51, de 

18/09/95; e nº 21, de 
08/05/99. 

Portaria nº 
194/2005 

Necessita Renomeação 
03/10/2007 

de Assistência Social 
Leis nº 952, de 21/07/95; e 

nº 1.751, de 11/04/14. 
Portaria nº 
115/2017 

10/04/2019 

de Educação 
Leis nº 1.032, de 10/10/97; 

e nº 1.332, de 31/08/05. 
Portaria nº 
132/2017 

04/05/2019 
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de Turismo Lei nº 1.082, de 10/12/98. 
Portaria nº 
122/2001 

Necessita Renomeação 
21/08/2003 

de Acompanhamento e 
Controle Social do 

FUNDEB 

Leis nº 1.163, de 18/12/00; 
e nº 1.488, de 10/11/08. 

Portaria nº 
272/2017 

 
06/09/2019 

do Controle Social Lei nº 1.175, de 16/05/01. 
Portaria nº 
145/2012 

Necessita Renomeação 
16/04/2014 

do Idoso Lei nº 1.188, de 30/08/01. 
Portaria nº 
121/2017 

24/04/2019 

de Desenvolvimento 
Urbano 

Lei nº 1.379, de 11/04/06. 
Portaria nº 
281/2017 

21/09/2019 

Dos Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência 

Lei nº 1.521, de 26/08/09. 
Portaria nº 
288/2015 

Necessita Renomeação 
31/07/2017 

de Cultura Lei nº 1.444, de 03/10/07. 
Portaria nº 
154/2015 

Necessita Renomeação 
22/04/2017 

Do Meio Ambiente Lei nº 1.592, de 01/12/10. 
Portaria nº 
152/2015 

Necessita Renomeação 
22/04/2017 

De Defesa Civil Lei nº 1.669, de 20/04/12. 
Portaria nº 
128/2015 

Necessita Renomeação 
01/04/2017 

de Habitação e 
Interesse Social 

Leis nº 1.454, de 13/03/08; 
e nº 1.470, de 14/05/08. 

Portaria nº 
150/2012 

Necessita Renomeação 
20/04/2014 

 
d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes: 
 
Lei n. º 733/91, Lei Complementar n. º 40/2005 
 
GABINETE DO PREFEITO  
 
O Gabinete do Prefeito tem por finalidade: 

I – Executar as tarefas inerentes às relações político-administrativas do Chefe do Executivo com os 

Municípios, órgãos e entidades públicas e privadas, associações de classe e representativas da comunidade. 

II – preparar e expedir a correspondência do Prefeito 

III – preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito 

IV – preparar, com auxílio da assessoria jurídica, as mensagens e projetos de Lei a serem submetidas a 

Câmaras de Vereadores e acompanhar a transmissão dos mesmos 

V – realizar as atividades de relações públicas da Prefeitura 

VI – organizar, nomear e manter sob sua responsabilidade, os originais de Leis, Decretos, Portarias e 

outros Atos normativos, pertinentes ao Executivo Municipal 

ASSESSORIA JURÍDICA 

A assessoria Jurídica tem por finalidade: 

I – defender os interesses do município em juízo ou fora dele 
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II – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município de quaisquer outras dívidas que não 

forem liquidadas nos prazos legais 

III – redigir projetos de Leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros 

documentos de natureza jurídica 

IV – assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis 

pela Prefeitura e nos contratos em geral 

V – participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente. 

VI – manter atualizada a coletânea das Leis municipais, bem como, a legislação federal e estadual de 

interesse do Município 

VII – proporcionar assessoramento jurídico aos órgãos da Prefeitura 

ASSESSORIA ESPECIAL E DE PLENEJAMENTO 

A Assessoria Especial e de Planejamento tem por finalidade: 

I – prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de: planejamento, organização, coordenação, controle e 

avaliação das atividades desenvolvidas pela Prefeitura 

II – elaborar, atualizar e promover a execução dos planos municipais de desenvolvimento, bem como, de 

elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo 

Governo Municipal 

III - controlara execução física dos planos municipais de desenvolvimento, assim como, proceder a 

avaliação dos seus resultados 

IV – estudar e analisar o funcionamento e organização da Prefeitura, propor a execução de medidas para 

aprimoramento dos órgãos da administração. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

O departamento de Administração e Finanças tem por finalidade:  

I – efetuar os processos de licitação para obras e serviços a serem executados pelo governo municipal 

II – executar atividades relativas ao recrutamento, a seleção, ao treinamento, aos controles dos servidores, 

aos seus exames de saúde e aos demais assuntos de pessoal 

III – providenciar a aquisição, guarda, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura 

IV – executar atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens 

imóveis, móveis e semoventes 

V – conservar interna e externamente, o prédio da Prefeitura e outros próprios do município, seus móveis 

e instalações 

VI – estabelecer o fluxo interno de papéis da Prefeitura e organizar o arquivo do Município  

VII – adotar medidas necessárias a racionalizar os serviços burocráticos do Município 

VIII – executar a Política fiscal do Município 
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IX – elaborar em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura, a proposta orçamentária anual e a do 

orçamento plurianual de investimentos, segundo as diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal 

X – acompanhar e controlar a execução orçamentária 

XI – cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a fiscalização tributária 

XII – receber, guardar e movimentar as receitas e outros valores da Prefeitura 

XIII - processar a despesa, efetuar os pagamentos e manter o registro e os controles contábeis da 

administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município 

XIV – preparar os balancetes, bem como, o balanço geral e as prestações de contas de recursos 

transferidos para o Município 

XV – fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de administração centralizada, encarregados da 

movimentação de dinheiro e outros valores 

O Departamento de Administração e Finanças compõe-se das seguintes divisões subordinadas ao 

respectivo titular: 

A – Divisão de Recursos Humanos 

B - Divisão de Serviços Gerais 

C – Divisão de Material e Patrimônio 

D – Divisão de Tributação e Fiscalização 

E – Divisão de Contabilidade 

F – Divisão de Tesouraria 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

O Departamento de Saúde e Desenvolvimento Social tem por finalidade:  

I – promover o levantamento dos problemas de saúde da população do Município, a fim de identificar as 

causas e combater as doenças com eficácia 

II - manter estreita coordenação com os órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando ao 

atendimento dos serviços de assistência médico- social e de defesa sanitária do Município 

III – administrar as unidades de saúde existentes no município, promovendo atendimento de pessoas 

doentes e das que necessitam de socorro imediato 

IV – executar programas de assistência médico-odontológico a escolares 

V – providenciar o encaminhamento de pessoas doentes a outros centros de saúde fora do município 

quando os recursos médicos locais forem insuficientes  

VI – promover junto a população local campanhas preventivas de educação sanitária 

VII – promover a vacinação em massa da população local em campanhas específicas ou em caso de surtos 

epidêmicos 
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VIII - dirigir e fiscalizar a aplicação de recursos provenientes de convênios destinados à saúde pública 

IX – promover o lançamento da força de trabalho do município, incrementando e orientando o seu 

aproveitamento nos serviços e obras municipais, bem como, em outras instituições públicas e particulares 

X – promover a realização de cursos de preparação ou especialização de mão de obra necessária as 

atividades econômicas Municipais 

XI – estimular a adoção de medidas que posam ampliar o mercado de trabalho local 

XII –receber necessitados que procuram a Prefeitura em busca de ajuda individual, estudar- lhes o caso e 

dar-lhes a orientação ou solução cabível 

XIII – conceder auxílios financeiros em caso de pobreza extrema ou outros de emergência, quando assim 

for decididamente comprovado 

XIV – levantar problemas ligados às condições habituais a fim de desenvolver, quando necessário 

programas de habitação popular 

XV – dar assistência ao menor abandonado, solicitando a colaboração dos órgãos e entidade estaduais e 

federais que cuidem especificamente do problema 

XVI – pronunciar-se sobre as solicitações de entidades  assistências do município, relativas as subvenções 

ou auxílios, controlando sua aplicação, quando concedidos 

XVII – estimular e orientar a formação de diferentes modalidades de organização comunitária para atuar 

no campo de promoção social 

XVIII – celebrar convênios destinados a atender os menores carentes a amparar pessoas justificadamente 

pobres 

O Departamento de Saúde e Desenvolvimento Social, compõe-se das seguintes divisões, subordinadas ao 

respectivo titular 

A – Divisão de Saúde  

B – Divisão de Desenvolvimento Social  

DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

O Departamento de Educação, Cultura e Esporte tem por finalidade: 

I - elaborar os planos municipais de educação de longa e curta duração, em consonância com as normas 

de critérios do Planejamento Nacional da Educação e dos planos Estaduais 

II – executar convênios com o Estado no sentido de definir uma política de ação na prestação do ensino 

do Primeiro Grau, para assegurar a eficácia da aplicação dos recursos públicos, destinados à educação 

III -  realizar anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo sua chamada para a 

matrícula 

IV – manter a rede escolar do município e fazer, executar as tarefas do ensino 

V – elaborar e executar programas de ensino pré-escolar 
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VI – promover campanhas junto a comunidade, no sentido de incentivar a freqüência dos alunos à escola 

VII – criar meios adequados para a radicação de professores na zona rural, ou ainda, para dar-lhes as 

necessárias condições de trabalho 

VIII – propor a localização das escolas municipais através de adequado planejamento, evitando o 

desperdício de recursos 

IX – realizar serviços de assistência educacional, destinados a garantir o cumprimento de obrigatoriedade 

escolar 

X – desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal 

dentro das diversas especialidades buscando aprimorar a qualidade do ensino 

XI – promover a orientação educacional através de aconselhamento vocacional, em cooperação com os 

professores, a família e a comunidade 

XII – desenvolver programas no campo de ensino supletivo em cursos de alfabetização e de treinamento 

profissional, de acordo com as necessidades locais de mão-de-obra 

XIII – combater a evasão, a repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos, através de 

medidas de aperfeiçoamento do ensino e de assistência ao aluno 

XIV – adotar um calendário escolar para as diferentes unidades que compõe a rede escolar do município, 

levando em conta os fatores de ordem climática e econômica 

XV – executar programas que objetivem levar o nível de preparação dos professores e de sua 

remuneração, integrando-os com os programas de desenvolvimento de recursos humanos de 

responsabilidade do estado e da união 

XVI – desenvolver programas especiais de recuperação para os professores municipais sem a formação 

prescrita na legislação específica, a fim de que possam atingir gradualmente a qualificação exigida 

XVII – organizar, em articulação com o Departamento Administrativo da Prefeitura, concurso para 

admissão de professores e especialistas em educação 

XVIII – organizar a lista de promoção dos professores e pessoal vinculado à educação 

XIX – promover o desenvolvimento cultural do município através do estímulo ao cultivo das ciências, das 

artes e das letras 

XX – proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município 

XXI – promover e incentivar a realização de atividades e estudos de interesse local, de natureza científica, 

ou sócio-econômica 

XXII – incentivar e proteger o artista e artesão 

XXIII – documentar as artes populares 

XXIV – promover, com regularidade, a execução de programas culturais e recreativos de interesse da 

população 

XXV – promover e apoiar as práticas esportivas da comunidade 
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XXVI – administrar o Centro Esportivo Municipal e supervisionar as atividades da CME (Comissão 

Municipal de Esporte) 

Departamento da Educação, Cultura e Esporte compõe-se das seguintes divisões subordinadas ao 

respectivo titular: 

A – Divisão de Educação e Cultura 

 B – Divisão de Esporte 

DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO 

O Departamento Agropecuário é o órgão que tem por finalidade: 

I – incrementar por todos os meios ao alcance da municipalidade, as atividades agropecuárias do 

município 

II – promover a elaboração do programa de assistência à economia agropecuária, levando em conta as 

prioridades fixadas pelo Governo Municipal 

III – assessorar o Prefeito na fixação das políticas de ação social e assistencial a economia rural 

IV – coordenar propriedades de ordem administrativa e jurídica, necessárias para execução do convênio 

de assistência rural, celebrados pelo município 

V – propor e executar medidas de apoio aos programas estaduais e federais de assistência sanitária a zona 

rural 

VI – providenciar o cadastramento das terras com vocação agrícola  

VII – difundir as modernas técnicas agropecuárias 

VIII – promover incremento com auxílio no que se refere a máquinas e equipamentos da Prefeitura, para 

a construção de silos, rancho, pocilgas e aviários 

IX – administrar os programas de distribuição de sementes selecionadas, aquisição de instrumentos e 

outros insumos agropecuários 

X – promover, em colaboração com o Departamento de Saúde e Departamento Social, a formação de 

cooperativas, bem com outras formas de mobilizar a capacidade de produção e comercialização rural   

DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

O Departamento de Transportes, Obras e Serviços Urbanos é o órgão que tem por finalidade:  

I – administra o serviço de trânsito em articulação com os órgãos de Estado  

II – executar atividades relativas a construção e conservação de instalações e obras públicas destinadas ao 

uso da comunidade 

III – executar atividades relativas a prestação dos serviços públicos locais, tais como: limpeza pública, 

cemitérios públicos, feiras livres e ainda, iluminação pública. 

IV – executar a construção, pavimentação e conservação de estradas, pontes, caminhos municipais e vias 

urbanas. 
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V – executar atividades concernentes a elaboração de projetos e orçamentos de obras municipais e os 

trabalhos topográficos indispensáveis a execução dos serviços a cargo da Prefeitura. 

VI – elaborar e manter atualizada a planta cadastral do município. 

VII – fiscalizar o cumprimento das normas referentes as construções particulares, posturas municipais, 

zoneamento e loteamento. 

VIII – promover a construção de parques , praças, jardins públicos, tendo em vista a estética urbana. 

IX – administrar os serviços de produção de tubos, lajotas e outros materiais de construção de uso da 

Prefeitura. 

X – administrar os parques e jardins e promover a arborização dos logradouros públicos. 

XI – fiscalizar os serviços públicos ou de utilidade pública, permitidos ou autorizados pelo município  

O Departamento de Transportes, Obras e Serviços Urbanos compõe-se das divisões subordinadas ao 

respectivo titular: 

A -Divisão de Transportes e Obras 

B – Divisão de Serviços Urbanos 

C – Divisão de Oficina e Garagem 

DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O Departamento de Desenvolvimento Econômico tem por finalidade: 

I  - promover ações direcionadas ao incentivo da expansão industrial e comercial do município 

II – dar incentivos para o desenvolvimento do Turismo do município  

III – promover eventos turísticos e de divulgação do município 

IV – executar em consonância com os órgãos de administração federal e estadual, a política de proteção 

ambiental. 

O Departamento de Desenvolvimento Econômico compõe-se das seguintes divisões, subordinadas ao 

respectivo titular: 

A – Divisão de Indústria, Comércio e Turismo 

B – Divisão de Meio Ambiente 

A administração das Intendências Distritais compete executar, nos limites da respectiva área de jurisdição, 

prestação de serviços públicos municipais e o exercício das funções administrativas, delegadas pelo 

Prefeito Municipal. 

DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS 

Os órgãos consultivos funcionarão sob a forma de colegiado, cujos integrantes serão nomeados pelo 

Prefeito Municipal, atendidas as indicações das entidades representativas, conforme a correlação de 

interesses.  

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/
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MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000 
Fone/FAX: (47) 3385-0084 
http://www.beneditonovo.sc.gov.br/ 

 

DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 

Os órgãos de colaboração com outras esferas do Governo, constantes da Estrutura Administrativa 

estabelecida nesta Lei, reger-se-ão por regulamentos próprios. 

Os órgãos de colaboração com outras esferas do governo, ficarão automaticamente extintos, quando, a 

execução das atividades, inerentes aos mesmos, forem retiradas da responsabilidade da Administração 

Municipal. 

 
IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE 
CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO 
CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E 
RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS. 
 

Emissão Credor 
Espécie de 

Transferência 
Formalização  

Valor Anual 
Transferido 

22/02/2017 Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Timbó 

Subvenção Convênio 142.560,00 

24/02/2017 PEAL - Associação dos Programas 
Educacionais e Assistenciais 

Subvenção Convênio 42.000,00 

06/03/2017 Associação Folclórica Volkstanzgruppe 
Tanz Im Tal (Dança no Vale) 

Subvenção Convênio 10.800,00 

17/08/2017 Clube dos Universitários de Benedito 
Novo 

Subvenção Convênio 33.000,00 

      252.546,00 

 
 

Sem mais para o momento, atenciosamente, 
 
 
 

JEAN MICHEL GRUNDMANN  
Prefeito 

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/

