LEI Nº 1326 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000.
ALTERA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina; Faço saber a todos os
habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Seção Única
Das Disposições Gerais
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, com funções
administrativas e políticas.
Art. 2º - No exercício da administração municipal, o Prefeito contará com a colaboração do
Vice-Prefeito, dos auxiliares diretos e demais responsáveis pelos órgãos da administração
direta e indireta do Município.
Art. 3º - Respeitada a competência do Poder Legislativo, o Poder Executivo regulará a
estruturação, as atribuições e o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
Art. 4º - A estrutura da Administração Municipal compreende a administração direta e indireta.
Art. 5º - A Administração Direta se constitui dos órgãos integrantes da Prefeitura Municipal e a
ela subordinados.
Art. 6º - São órgãos subordinados da Prefeitura Municipal os de:
I - direção e assessoramento superior;
II - assessoramento intermediário;
III - de execução;
IV - a Controladoria Geral. (Redação acrescida pela Lei nº 1846/2006)
V - Subprefeitura do Distrito de Volta Grande. (Redação acrescida pela Lei nº 1887/2007)
§ 1º - São órgãos de direção superior pertencentes ao primeiro escalão de governo:
I - as Secretarias Municipais;
II - a Chefia do Gabinete do Prefeito;
III - a Consultoria Jurídica.
§ 2º - São órgãos de assessoramento intermediário aqueles que desempenham suas
atribuições junto às chefias dos órgãos subordinados aos do primeiro escalão de governo.
§ 3º - São órgãos de execução aqueles incumbidos de realização dos programas e projetos
determinados pelos órgãos de direção superior.
§ 4º - São Secretários Municipais os titulares das Secretarias, o Chefe de Gabinete do Prefeito,
o Consultor Jurídico da Prefeitura Municipal, o Controlador Geral, o Diretor Geral do SAMAE, o
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura e o Diretor Presidente da Fundação
Municipal de Esportes. (Redação acrescida pela Lei nº 1846/2006)
§ 4º - São Secretários Municipais os titulares das Secretarias, o Chefe de Gabinete do
Prefeito, o Consultor Jurídico da Prefeitura Municipal, o Diretor Geral do SAMAE, o
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura e o Diretor Presidente da Fundação
Municipal de Esportes. (Redação dada pela Lei nº 1887/2007)
§ 5º - Os cargos de Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Diretor Presidente da
Fundação Municipal de Esportes e Diretor Geral do SAMAE, serão obrigatoriamente
preenchidos por servidores do quadro de pessoal permanente efetivados na respectiva
entidade, e devidamente qualificados para o cargo. (Redação acrescida pela Lei nº 1887/2007)
§ 5º - Os cargos de Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura e Diretor Geral do
SAMAE serão obrigatoriamente preenchidos por servidores do quadro de pessoal permanente
efetivos ou estáveis na respectiva entidade, e devidamente qualificados para o cargo, e, o
cargo de Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes será preenchido por
servidores devidamente qualificados e pertencentes ao quadro de pessoal permanente da
Administração Pública Municipal. (Redação dada pela Lei nº 2053/2009)
§ 5º - Os cargos de Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Diretor
Presidente da Fundação Municipal de Esportes e Diretor Geral do SAMAE, serão de livre
nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal. (Redação dada pela Lei
nº 2191/2010)
Art. 7º - Constituem a administração indireta do Município as autarquias, fundações públicas,
empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas por lei específica e dotadas de
personalidade jurídica própria.
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Parágrafo Único - As entidades compreendidas na administração indireta são vinculadas a
órgão do primeiro escalão de governo em cuja área de competência estiver enquadrada a sua
atividade
institucional,
sujeitando-se
à
correspondente
tutela
administrativa.
Art. 8º - O Município poderá constituir guarda municipal e um corpo de bombeiros voluntários,
nos termos da Lei Orgânica Municipal e da legislação pertinente.
CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Seção I
Da Administração Superior
Art. 9º - A Administração Superior são inerentes as atividades de planejamento,
gerenciamento, coordenação, organização, análise, acompanhamento e controle.
Art. 10 - A estrutura da Administração Superior compreende:
I - quanto ao Gabinete do Prefeito:
a) Chefia do Gabinete,
b) Assessorias;
c) Consultoria Jurídica;
d) Administração Distrital;
d) Subprefeitura do Distrito de Volta Grande, (Redação dada pela Lei nº 1887/2007)
e) Ouvidoria Geral; (Revogada pela Lei nº 2053/2009)
f)Serviços;
g) Controladoria Geral. (Redação acrescida pela Lei nº 1846/2006)
II - quanto ao Gabinete do Vice-Prefeito:
a) Assessoria do Gabinete do Vice-Prefeito;
b) Serviço.
III - quanto às Secretarias:
a) Departamentos;
b) Divisões;
c) Serviços.
§ 1º - A estrutura acima refere-se exclusivamente à Administração Direta da Prefeitura
Municipal de Rio Negrinho.
§ 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a, através de Decreto, definir ou complementar as
competências dos órgãos acima arrolados e não contemplados nesta Lei, observado o
seguinte:
I - aos Departamentos e Divisões compete o gerenciamento técnico e administrativo das
Secretarias, com funções de planejamento, organização, previsão e dimensionamento de
recursos e projetos, estando a elas subordinados os serviços;
II - aos Serviços compete a implantação e execução das diretrizes e projetos traçados pelos
Secretários, Assessores, Diretores ou Chefes de Divisão, acompanhando-os e coordenandoos.
Art. 11 - À Administração Superior correspondem os seguintes cargos de provimento em
comissão, regidos pelo critério de confiança, de livre nomeação e exoneração:
I - Chefe de Gabinete do Prefeito;
II - Oficial do Gabinete do Prefeito;
III - Assessor do Gabinete do Prefeito;
IV - Consultor Jurídico;
V - Consultor Jurídico Adjunto;
VI - Coordenador do Procon;
VII - Ouvidor Geral;
VIII - Administrador Distrital;
IX - Oficial de Gabinete do Vice-Prefeito;
X - Secretários Municipais;
XI - Diretores de Departamentos;
XII - Chefe de Divisão;
XIII - Diretores de Unidades Escolares; (Redação acrescida pela Lei nº 1525/2003)
XIV - Assessor de Imprensa. (Redação acrescida pela Lei nº 1525/2003)
XV - Controlador Geral. (Redação acrescida pela Lei nº 1846/2006)
XVI - Subprefeito, com as prerrogativas, garantias, vencimentos, vantagens e direitos
equivalentes ao Administrador Distrital. (Redação acrescida pela Lei nº 1887/2007)
XVII - Coordenador de Desenvolvimento Econômico; (Redação acrescida pela Lei nº
2053/2009)
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XVIII - Coordenador da Saúde; (Redação acrescida pela Lei nº 2053/2009)
XIX - Assessor de Turismo. (Redação acrescida pela Lei nº 2053/2009)
Seção II
Do Gabinete do Prefeito
Subseção I
Da Estrutura
Art. 12 - Constituem o Gabinete do Prefeito:
I - Chefia do Gabinete;
II - Consultoria Jurídica;
III - Ouvidoria Geral; (Revogado pela Lei nº 2053/2009)
IV - Administração Distrital da Vila de Volta Grande;
V - Assessoria de Imprensa. (Redação acrescida pela Lei nº 1525/2003)
VI - Controladoria Geral. (Redação acrescida pela Lei nº 1846/2006)
VII - Subprefeitura do Distrito de Volta Grande. (Redação acrescida pela Lei nº 1887/2007)
Subseção II
Das Finalidades e da Organização
Art. 13 - Compete aos órgãos do Gabinete do Prefeito:
I - Chefia do Gabinete: assistir direta e imediatamente ao Prefeito Municipal no desempenho de
suas atribuições político-administrativas, cabendo-lhe especialmente na coordenação e na
integração da ação do governo, nos contatos com os demais órgãos da Prefeitura, no
relacionamento com a Câmara de Vereadores, na supervisão e execução das atividades
administrativas do Prefeito Municipal e supletivamente do Vice-Prefeito; a coordenação da
Prefeitura com os munícipes, entidades e associações de classe, atender e fazer encaminhar
os interessados aos órgãos competentes da Prefeitura, para atendimento ou solução de
consultas ou reivindicações; registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; manter o
Prefeito informado sobre o noticiário de interesse da Prefeitura e assessorá-lo em suas
relações públicas; verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos do
Prefeito Municipal; controlar o uso de veículos que atendem o Gabinete do Prefeito;
desempenhar as demais tarefas que lhe forem cometidas pelo Chefe do Executivo;
II - Consultoria Jurídica: assessoria e consultoria jurídica ao Poder Executivo Municipal, no
âmbito da Administração Direta e Indireta; assistir o Prefeito no controle interno da legalidade
dos atos da Administração; sugerir medidas de caráter jurídico reclamadas de interesse público
e apresentar as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando impugnado ato, ou
omissão do Prefeito; opinar sobre projetos de lei a serem encaminhados ao Legislativo
Municipal; a análise de conformação jurídica de contratos e convênios a serem firmados, nos
quais a municipalidade seja parte interessada; proceder a cobrança pelas vias judiciais da
dívida ativa; atender consultas de ordem jurídica que lhes forem encaminhadas pelo Prefeito ou
pelos diferentes órgãos da Prefeitura, emitindo parecer a respeito quando for o caso;
representação judicial ou extrajudicial nos interesses do Município, em qualquer foro ou
instância; o acompanhamento das sindicâncias e processos administrativos; operacionalização
de política municipal de orientação ao consumidor e defesa dos seus interesses; busca de
equacionamento de divergências envolvendo os direitos do consumidor através de
procedimentos de conciliação, fiscalização e aplicação de sanções, previstos no Código de
Defesa do Consumidor; encaminhamento aos órgãos oficiais competentes das questões de
conflito envolvendo os direitos do consumidor;
III - Ouvidoria Geral: atuar na defesa dos direitos e interesse individuais e coletivos contra atos
comissivos e omissivos, ilegais ou injustos, cometidos pela Administração Pública Municipal;
receber e apurar a procedência das reclamações e denúncias que lhe forem dirigidas e
determinar, quando cabível, a instauração de sindicância, de inquéritos administrativos e de
auditorias aos órgãos competentes; recomendar a anulação ou correção de atos contrários à
lei ou às regras da boa administração, representando, quando necessário, aos órgãos
superiores competentes; sugerir medidas de aprimoramento da organização e das atividades
da Administração Pública Municipal, em proveito dos serviços administrativos; (Revogado pela
Lei
nº
2053/2009)
IV - Administração Distrital da Vila de Volta Grande: representar a Administração Municipal,
executando ou fazendo executar as leis, posturas e atos de acordo com as instruções
recebidas do Prefeito, no território distrital; arrecadar os tributos e rendas municipais dentro dos
limites de sua jurisdição; superintender a construção de obras públicas, estradas e caminhos
municipais, sob orientação técnica, controle e fiscalização dos órgãos centralizados da
Prefeitura; executar os serviços distritais; coordenar as atividades locais executados pelos
diferentes órgãos da Prefeitura; manutenção dos bens públicos municipais;
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IV - Subprefeitura do Distrito de Volta Grande: executar e fazer executar, no âmbito do território
do distrito, as leis e demais atos emanados dos Poderes competentes; coordenar e
supervisionar os serviços públicos distritais, de acordo com o que for estabelecido nas leis e
nos regulamentos; propor ao Prefeito Municipal a admissão e a dispensa dos servidores
lotados na administração distrital; promover a guarda e manutenção dos bens públicos
municipais localizados no distrito; prestar conta das importâncias recebidas, observadas as
normas legais; prestar as informações que forem solicitadas pelo Prefeito Municipal ou pela
Câmara Municipal; praticar todos os atos necessários à boa administração do distrito; outras
atividades cometidas pelo Prefeito Municipal e pela legislação pertinente; (Redação dada pela
Lei nº 1887/2007)
V - Assessoria de Imprensa: assistir direta e imediatamente ao Prefeito Municipal no
desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de
comunicação social do governo e de implantação de programas informativos; a supervisão e
coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
promover a divulgação das atividades político-administrativas municipais, através de contatos
com os meios de comunicação; promover o noticiário, através dos meios adequados, sobre as
atividades de interesse público; promover pesquisas de opinião pública de interesse da
Administração; organizar e colaborar na programação de solenidades, programas, desfiles
cívicos e datas comemorativas; proporcionar e prestar o necessário atendimento às
autoridades que visitarem o Município; a assistência publicitária e de relações públicas a todas
as Secretarias e demais órgãos da Prefeitura. (Redação acrescida pela Lei nº 1525/2003)
VI - Controladoria Geral: elaborar as normas de Controle Interno para os atos da Administração
a serem aprovadas por decreto ou decreto legislativo no âmbito de cada Poder; propor aos
Chefes dos Poderes, quando necessário, atualização e adequação das normas de Controle
Interno para os atos da administração; programar e organizar auditorias nas Unidades
Operacionais, com periodicidade no mínimo anual; programar e organizar auditorias nas
entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos; manifestar-se, expressamente,
sobre as contas anuais do Prefeito, com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que
tomou conhecimento das conclusões nela contida; encaminhar ao Tribunal de Contas Relatório
de Auditoria e manifestação sobre as contas anuais do Prefeito, com indicação das
providências adotadas e a adotar para corrigir eventuais ilegalidades ou irregularidades,
ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência de falhas semelhantes; sugerir aos
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo instauração de Tomada de Contas Especial nos
casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, que solicitem ao Tribunal de Contas a
realização de auditorias especiais; sugerir aos Chefes dos Poderes, no âmbito de suas
competências, a instauração de Processo Administrativo nos casos de descumprimento de
norma de controle interno caracterizado como grave infração a norma constitucional ou legal;
dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidades apuradas em
Tomada de Contas Especial realizadas, com indicação das providências adotadas ou a adotar
para ressarcimento de eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas;
programar e sugerir aos Chefes dos Poderes a participação dos servidores em cursos de
capacitação voltados para melhoria do controle interno; assinar, por seu titular, o Relatório de
Gestão Fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da LC nº 101/2000; informar ao Prefeito
Municipal e ao Presidente da Câmara a verificação de irregularidade ou ilegalidade, e, se
confirmada, será informada ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária; e
ainda, a elaboração da proposta orçamentária anual e do orçamento plurianual. (Redação
acrescida pela Lei nº 1846/2006)
Art. 14 - Integram a estrutura básica:
I - da Chefia do Gabinete, além da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do
Conselho Municipal de Desenvolvimento, do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN,
do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, a Junta do Serviço Militar;
II - da Consultoria Jurídica, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
Seção III
Do Gabinete do Vice-Prefeito
Art. 15 - O Gabinete do Vice-Prefeito, a quem compete representação política e social do VicePrefeito, o desempenho de atividades específicas protocolares e administrativas, bem como as
demais atribuições legais pertinentes, é constituído por uma Chefia, através de um Oficial de
Gabinete.
Parágrafo Único - À Chefia compete assistir direta e imediatamente o Vice-Prefeito Municipal
no desempenho de suas atribuições, na coordenação da ação administrativa do Gabinete do
Vice-Prefeito.
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Seção IV
Das Secretarias
Subseção I
Da Definição
Art. 16 - São as seguintes as Secretarias:
I - Administração e Recursos Humanos;
II - Agricultura, Interior e Meio Ambiente;
III - Comunicação Social;
IV - Educação;
V - Família e do Desenvolvimento Comunitário;
VI - Finanças;
VII - Habitação.
VIII - Indústria, Comércio e Turismo;
IX - Obras e Serviços Urbanos;
X - Orçamento e Controle;
XI - Planejamento;
XII - Saúde;
I - Ações Governamentais e Serviços Públicos;
II - Administração e Recursos Humanos;
III - Agricultura;
IV - Educação;
V - Família e Desenvolvimento Comunitário;
VI - Finanças;
VII - Habitação; (Revogado pela Lei nº 1887/2007)
VIII - Indústria, Comércio e Turismo;
VIII - Desenvolvimento Econômico; (Redação dada pela Lei nº 2053/2009)
IX - Infra-Estrutura;
X - Orçamento e Controle; (Revogado pela Lei nº 1846/2006)
XI - Planejamento e Meio Ambiente;
XII - Saúde. (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
XIII - Habitação e Promoção Social. (Redação acrescida pela Lei nº 2053/2009)
Subseção II
Das áreas de competência
Art. 17 - Os assuntos que constituem área de competência de cada órgão são os seguintes:
I - Secretaria de Administração e Recursos Humanos: política de desenvolvimento institucional
e capacitação do servidor, no âmbito da Administração Pública Municipal; reforma
administrativa; supervisão e coordenação do sistema de pessoal, de organização e
modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de
serviços gerais; modernização da gestão e promoção da qualidade do Setor Público;
desenvolvimento de ações de produção da folha de pagamento dos órgãos da Administração
Direta e entidades da Administração Indireta, quando for o caso; de padronização, aquisição,
guarda, distribuição e controle de todo material utilizado na Prefeitura; tombamento, registro,
inventário, proteção e conservação dos bens móveis e dos bens imóveis; elaboração dos
projetos de lei e de decretos; publicação dos atos legais assinados pelo Prefeito Municipal;
manutenção do equipamento de uso geral da administração, bem como sua guarda e
conservação; recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento definitivo dos
papéis da Prefeitura, móveis e instalações; protocolo geral do Município; segurança e higiene
do trabalho; transportes internos; zeladoria; prestar informações e certidões, na forma e nos
prazos previstos em lei;
I - Secretaria de Ações Governamentais e de Serviços Públicos: padronização, aquisição,
guarda, distribuição e controle de todo material utilizado na Prefeitura; execução dos
serviços de limpeza pública e de coleta de lixo; a manutenção dos logradouros públicos,
como sejam avenidas, ruas, parques e praças, inclusive no que respeite a arborização;
administração dos cemitérios públicos e capelas mortuárias, bem como fiscalizar os
particulares; os serviços de iluminação pública; a manutenção, conservação e
administração do Terminal Rodoviário Urbano e da Estação Rodoviária; a fiscalização
dos contratos de concessão de transporte coletivo, bem como os serviços permitidos
pela municipalidade, entre os quais estão os de cemitério, funerário, pavimentação, os
de mercado e matadouro municipal; articulação com a União, Estado e outros
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Municípios, especialmente na elaboração de programas, convênios e contratos;
(Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
II - Secretaria de Agricultura, Interior e Meio Ambiente: política municipal de desenvolvimento
rural; sistema viário rural; supervisão e controle de funcionamento dos mercados, feiras e
matadouros; pecuária, caça e pesca; defesa sanitária, vegetal e animal; pesquisa e extensão
rural; cooperativismo; manutenção de obras públicas no interior; cessão de tratores ou
equipamentos para atividades agrícolas, agropecuárias e piscicultura, nos termos da lei;
incrementar as atividades agrícolas e pastoris no município, seja através da distribuição de
adubos, mudas e sementes selecionadas; cessão gratuita ou remunerada de reprodutores de
raça ou inseminação artificial; assistência com recursos próprios ou mediante convênios ou
acordos aos agricultores e pecuaristas do Município; criar estímulo a criação de pequenas
unidades industriais, que visem a transformação de produtos agropecuários; praticar todas as
atividades que objetivem o aumento da produção e produtividade agropecuária; planejamento,
coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao meio ambiente e aos recursos
hídricos; formulação e execução da política municipal do meio ambiente; preservação,
conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis; implementação de acordos na
área ambiental;
II - Secretaria de Administração e Recursos Humanos: política de desenvolvimento
institucional e capacitação do servidor, no âmbito da Administração Pública Municipal;
supervisão e coordenação do sistema de pessoal, de organização e modernização
administrativa; administração de recursos da informação e informática e de serviços
gerais; modernização da gestão e promoção da qualidade do Setor Público;
desenvolvimento de ações de produção da folha de pagamento dos órgãos da
Administração Direta e entidades da Administração Indireta, quando for o caso;
tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e dos bens
imóveis; elaboração dos projetos de lei e de decretos; publicação dos atos legais
assinados pelo Prefeito Municipal; manutenção do equipamento de uso geral da
administração, bem como sua guarda e conservação; recebimento, distribuição, controle
do andamento e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura, móveis e instalações;
protocolo geral do Município; segurança e higiene do trabalho; transportes internos;
zeladoria; prestar informações e certidões, na forma e nos prazos previstos em lei;
(Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
III - Secretaria de Comunicação Social: assistir direta e imediatamente ao Prefeito Municipal no
desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de
comunicação social do governo e de implantação de programas informativos; a supervisão e
coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
promover a divulgação das atividades político-administrativas municipais, através de contatos
com os meios de comunicação; promover o noticiário, através dos meios adequados, sobre as
atividades de interesse público; promover pesquisas de opinião pública de interesse da
Administração; organizar e colaborar na programação de solenidades, programas, desfiles
cívicos e datas comemorativas; proporcionar e prestar o necessário atendimento às
autoridades que visitarem o Município;
III - Secretaria da Agricultura: incrementar a política municipal de desenvolvimento rural;
apoiar atividades referente a feiras de produtos oriundos da atividade agropecuária; criar
e incentivar políticas de desenvolvimento da agricultura e pecuária, tais como: defesa
sanitária, vegetal e animal, piscicultura, olericultura, grandes culturas, silvicultura,
pastagem, pecuária de leite e corte, cooperativismo, indústrias rurais, práticas de uso
racional do solo, produção sustentada e informação técnica ao produtor rural, etc;
serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal; pesquisa e extensão rural;
emissão de documentos, tais como: Incra e ITR; criar e manter programas de fomento e
infra-estrutura as propriedades rurais, através de distribuição de calcário, mudas e
construção de açudes, terraplenagem, estradas, etc.; incentivar a recuperação e
preservação dos recursos naturais; apoiar as atividades que visem a exploração racional
do turismo rural e ecológico; produzir, através do viveiro municipal, mudas de flores e
arvores
nativas
ou
exóticas;
(Redação
dada
pela
Lei
nº
1525/2003)
IV - Secretaria de Educação: executar a política municipal de ensino básico e a política
municipal de ensino técnico-profissionalizante; educação infantil; ensino fundamental;
educação especial; programa de ensino para adolescentes e adultos; instalação e manutenção
de estabelecimentos educacionais do Município; coordenação das atividades dos órgãos
educacionais do Município, segundo orientação da legislação vigente; manutenção dos
serviços pertinentes à alimentação escolar; instituição de cursos ou estágios de orientação
pedagógica ao magistério municipal;
IV - Secretaria de Educação: executar a política municipal de ensino básico e a política
municipal de ensino técnico-profissionalizante; educação infantil; ensino fundamental;
apoio a educação especial; programa de ensino para adolescentes e adultos; instalação
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e manutenção de estabelecimentos educacionais do Município; coordenação das
atividades dos órgãos educacionais do Município, segundo orientação da legislação
vigente; manutenção dos serviços pertinentes à alimentação escolar; instituição de
cursos ou estágios de orientação pedagógica ao magistério municipal; (Redação dada
pela Lei nº 1525/2003)
V - Secretaria da Família e Desenvolvimento Comunitário: execução da política municipal de
desenvolvimento, na área da assistência social, visando amparar e proteger a família, a
maternidade, a infância, a adolescência, a velhice e os deficientes físicos, promovendo a sua
integração ao mercado de trabalho, atendimento de necessitados que se dirijam à Prefeitura
em busca de ajuda; encaminhar a entidades assistenciais as pessoas que necessitem dessa
providência; atenção aos grupos sociais; atividades de ação comunitária;
V - Secretaria da Família e Desenvolvimento Comunitário: execução da política municipal
de desenvolvimento, na área da assistência social, visando amparar e proteger a família,
a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice e os deficientes físicos, promovendo
a sua integração ao mercado de trabalho; prestar assessoria técnica-administrativa ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e ao Conselho Tutelar; executar os
serviços de assistência social de necessitados que se dirijam à Prefeitura em busca de
ajuda; manter parcerias com entidades assistenciais ás pessoas que necessitem dessa
providência; atenção aos grupos sociais; atividades de ação comunitária; manter
convênios com a União, Estado e Municípios, bem como entidades governamentais e
não-governamentais, para a execução de programas de assistência social; (Redação
dada pela Lei nº 1525/2003)
VI - Secretaria de Finanças: execução da política financeira e fiscal da Prefeitura; recebimento,
pagamento, guarda e movimentação do numerário e outros valores do Município; lançamento,
arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; controle e escrituração
contábil da Prefeitura; controle e cobrança administrativa da dívida ativa;
VI - Secretaria de Finanças: execução da política financeira e fiscal da Prefeitura;
recebimento, pagamento, guarda e movimentação do numerário e outros valores do
Município; lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas
municipais; controle e escrituração contábil da Prefeitura; controle e cobrança
administrativa da dívida ativa; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
VII - Secretaria de Habitação: elaboração e execução da política municipal de habitação,
programas de construção de casas populares; urbanização de loteamentos populares, controle
e legalização de loteamentos populares;
VII - Secretaria de Habitação: elaboração e execução da política municipal de habitação,
programas de construção de casas populares; urbanização de loteamentos populares,
controle e legalização de loteamentos populares; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
(Revogado pela Lei nº 1887/2007)
VIII - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo: política municipal de desenvolvimento da
indústria, comércio e dos serviços; formulação da política municipal de apoio à microempresa,
empresa de pequeno porte e artesanato; apoio na geração de emprego e ao trabalhador; apoio
as medidas de formação e desenvolvimento profissional; desenvolver estudos voltados à
geração de emprego e renda; estabelecer metas e diretrizes relativas a geração de emprego e
renda a ser executado com recursos próprios, além de recursos advindos de outras fontes;
desenvolver a política de estímulo ao crescimento da empresa local e implantação de novas
empresas; atuar junto a organizações públicas e privadas locais, do Estado, do País e do
Exterior na viabilização dos assuntos de interesse do desenvolvimento do Município; manter
serviço de estatística econômica, de renda e emprego, sobretudo no campo econômico e social
com potencial no Município; política municipal de desenvolvimento do turismo; promoção e
divulgação do turismo municipal; estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às
atividades turísticas; planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e
programas de incentivo ao turismo;
VIII - Indústria, Comércio e Turismo: coordenar a elaboração da política municipal de
desenvolvimento econômico; formulação da política municipal de apoio à microempresa,
empresa de pequeno porte e artesanato; apoio na geração de emprego e ao trabalhador; apoio
às medidas de formação e desenvolvimento profissional; desenvolver estudos voltados à
geração de emprego e renda; estabelecer metas e diretrizes relativas a geração de emprego e
renda a ser executado com recursos próprios, além de recursos advindos de outras fontes;
desenvolver a política de estímulo ao crescimento da empresa local e implantação de novas
empresas; atuar junto a organizações públicas e privadas locais, do Estado, do País e do
Exterior na viabilização dos assuntos de interesse do desenvolvimento do Município; manter
serviço de estatística econômica, de renda e emprego, sobretudo no campo econômico e social
com potencial no Município; desenvolver programas de qualificação e requalificação
profissional; promover e estimular a instalação de novas organizações industriais, comerciais e
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de serviços, bem como incentivar e apoiar as micro e pequenas empresas; política municipal
de desenvolvimento do turismo; promoção e divulgação do turismo municipal; estímulo às
iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; planejamento, coordenação,
supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo; a manutenção,
conservação e administração do Pavilhão de Eventos; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
VIII - Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Coordenação, elaboração e execução
do plano municipal de desenvolvimento econômico; desenvolver projetos e programas
de estimulo ao crescimento da empresa local, e implantação de novas empresas,
diversificando o parque fabril; formular e executar programas de apoio a microempresa,
empresas de pequeno porte e artesanato; implantar e administrar projetos de
incubadoras e condomínios empresariais; promover a organização do setor informal da
economia do município; desenvolver programas de qualificação de profissionais,
geração de emprego e renda, visando o desenvolvimento comercial, industrial, de
serviços e turístico; desenvolver projetos e ações que promovam um desenvolvimento
econômico sustentável do município; realizar pesquisas, estudos, organizar congressos,
feiras, eventos, conferências, cursos e seminários sobre assuntos de interesse do
município; produzir, sistematizar e disponibilizar informações sócio econômicas do
município, principalmente questões de trabalho, turismo, qualidade de mão de obra,
infraestrutura, logística, incentivos, benefícios econômicos e fiscais; propor projetos de
lei, intercâmbios, convênios, ajustes e congêneres que tenham a finalidade de estimular
o desenvolvimento econômico do município, controlar e fiscalizar os parques e distritos
industriais, manter e administrar o pavilhão dos Imigrantes do município; executar
outras atividades correlatas que lhe venham ser legalmente conferidas, no âmbito de sua
2053/2009)
competência.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
IX - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: execução da política de desenvolvimento urbano;
drenagem e saneamento básico; execução do serviço de limpeza pública; construção e
conservação de obras públicas municipais; controle e a execução da abertura de novas vias
públicas; pavimentação de ruas e logradouros públicos; construção, conservação e
manutenção vias públicas, situadas na área urbana; funcionamento dos serviços industriais
mantidos pelo Município; manutenção dos logradouros públicos; administração dos cemitérios
públicos e capelas mortuárias; administração do Terminal Rodoviário Urbano; executar a
manutenção
dos
veículos
e
equipamentos
municipais;
IX - Secretaria de Infra-Estrutura: o controle e a execução das obras municipais; a
construção e conservação das estradas municipais; drenagem e saneamento; a
construção e conservação de obras públicas municipais; controle e a execução da
abertura de vias públicas; pavimentação de ruas e logradouros públicos; a execução da
política municipal de urbanismo; executar a manutenção dos veículos e equipamentos
municipais; cessão de uso especial por particulares, para serviços transitórios, veículos,
máquinas, equipamentos e operadores da Municipalidade, nos termos da lei; operação e
manutenção do aterro sanitário; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
X - Secretaria de Orçamento e Controle: órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Municipal, com atuação em todos os órgãos da Administração Municipal, compete a
elaboração da proposta orçamentária anual e do orçamento plurianual; coordenação e gestão
do sistema de orçamento municipal; acompanhamento e avaliação dos gastos públicos
municipais e da execução orçamentária; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Diretor e no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do
Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como
instrumento a auditoria e a fiscalização; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia, eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades
da administração municipal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidades
privadas; fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades
constantes dos orçamentos do Município; apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou
irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos
municipais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as
providências cabíveis; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem
como os direitos e haveres do Município; fiscalização no cumprimento da gestão fiscal quanto:
ao atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; limites e
condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; medidas
adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite da legislação em vigor;
providências tomadas, conforme disposto na legislação em vigor, para recondução dos
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; destinação de recursos
obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da
legislação vigente; cumprimento do limite de gastos do legislativo municipal;
X - Secretaria de Orçamento e Controle: órgão central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Municipal, com atuação em todos os órgãos da Administração
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Municipal; a elaboração da proposta orçamentária anual e do orçamento plurianual;
coordenação e gestão do sistema de orçamento municipal; acompanhamento e
avaliação dos gastos públicos municipais e da execução orçamentária; avaliar o
cumprimento das metas previstas no Plano Diretor e no Plano Plurianual, a execução
dos programas de governo e dos orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos
administradores públicos municipais, utilizando como instrumento a auditoria e a
fiscalização; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência,
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração municipal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidades
privadas; fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das
atividades constantes dos orçamentos do Município; apurar os atos ou fatos inquinados
de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de
recursos públicos municipais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável
pela contabilidade para as providências cabíveis; exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres do Município; fiscalização no
cumprimento da gestão fiscal quanto: ao atingimento das metas estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias; limites e condições para realização de operações de crédito e
inscrição em Restos a Pagar; medidas adotadas para o retorno da despesa total com
pessoal ao limite da legislação em vigor; providências tomadas, conforme disposto na
legislação em vigor, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e
mobiliária aos respectivos limites; destinação de recursos obtidos com a alienação de
ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da legislação vigente;
cumprimento do limite de gastos do legislativo municipal; (Redação dada pela Lei nº
1525/2003) (Revogado pela Lei nº 1846/2006)
XI - Secretaria de Planejamento: formulação e coordenação de política de desenvolvimento
municipal desenvolvimento; coordenação e gestão do sistema de planejamento municipal;
coordenação de projetos e programas; articulação com a União, Estado e outros Municípios,
especialmente na elaboração de programas, convênios e contratos; planejamento físico,
econômico e social do Município; estudos, projetos e coordenação do sistema de transporte
municipal; realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas; implementação do Plano
Diretor; análise, licenciamento e fiscalização de obras, uso do solo e posturas municipais, bem
como das referentes a trânsito; fiscalização dos contratos de concessão de transporte coletivo,
bem como dos serviços permitidos pela municipalidade; cadastro imobiliário; elaboração de
projetos de obras públicas municipais, assim como dos próprios municipais;
XI - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente: formulação e coordenação de política de
desenvolvimento municipal; coordenação e gestão do sistema de planejamento municipal;
coordenação de projetos e programas; planejamento físico, econômico e social do Município;
estudos, projetos e coordenação do sistema de transporte municipal; realização de estudos e
pesquisas sócio-econômicas; implementação do Plano Diretor; cadastro imobiliário; elaboração
de projetos de obras públicas municipais, assim como dos próprios municipais; planejamento,
coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao meio ambiente e aos recursos
hídricos; formulação e execução da política municipal do meio ambiente; preservação,
conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis; implementação de acordos na
área ambiental; análise e concessão de alvarás de construção e do uso do solo, de acordo com
as normas do Plano Diretor e da legislação vigente; a gerencia, a fiscalização e a efetivação
das normas definidas no Código de Obras e Código de Posturas Municipais, bem como das
referentes a trânsito; o controle do sistema viário; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
XI - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente: formulação e coordenação de política de
desenvolvimento municipal; coordenação e gestão do sistema de planejamento municipal;
coordenação de projetos e programas; planejamento físico, econômico e social do Município;
estudos, projetos e coordenação do sistema de transporte municipal; realização de estudos e
pesquisas sócio-econômicas; implementação do Plano Diretor; cadastro imobiliário; elaboração
de projetos de obras públicas municipais, assim como dos próprios municipais; planejamento,
coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao meio ambiente e aos recursos
hídricos; formulação e execução da política municipal do meio ambiente; preservação,
conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis; implementação de acordos na
área ambiental; análise e concessão de alvarás de construção e do uso do solo, de acordo com
as normas do Plano Diretor e da legislação vigente; a gerencia, a fiscalização e a efetivação
das normas definidas no Código de Obras e Código de Posturas Municipais, bem como das
referentes a trânsito; o controle do sistema viário; elaboração e execução da política municipal
de habitação, programas de construção de casas populares; urbanização de loteamentos
populares, controle e legalização de loteamentos populares; (Redação dada pela Lei nº
1887/2007)
XI - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente: Formulação e coordenação da política
de desenvolvimento municipal; coordenação e gestão do sistema de planejamento
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municipal, projetos e programas; planejamento físico, econômico e social do município,
estudos, projetos e coordenação do sistema de transporte municipal, realização de
estudos e pesquisas sócio-econômicas; implementação do Plano Diretor, cadastro
imobiliário; elaboração de projetos, recebimento de obras públicas municipais,
planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao meio ambiente
e aos recursos hídricos; formulação e execução da política municipal do meio ambiente
na preservação, conservação e uso racional dos recursos renováveis, implementação de
acordos na área ambiental; analise e concessão de alvarás de construção e do uso do
solo, de acordo com as normas do Plano Diretor e da legislação vigente, gerenciamento,
fiscalização e a efetivação das normas definidas nos Códigos de Obras e de Posturas do
município, bem como das referentes a trânsito, o controle do sistema viário; propor
projetos de lei, firmar contratos, convênios e consórcios juntamente com o Prefeito
Municipal; executar outras atividades correlatas que lhe venham ser legalmente
conferidas, no âmbito de sua competência. (Redação dada pela Lei nº 2053/2009)
XII - Secretaria de Saúde: política municipal de saúde; coordenação e fiscalização do Sistema
Único de Saúde, a nível municipal; a execução do Plano Municipal de Saúde, aprovado pelo
Conselho Municipal de Saúde; a gerência do Fundo Municipal de Saúde; a coordenação da
administração direta e indireta, no tocante às ações de promoção, proteção e recuperação de
saúde e dos serviços de procedimentos coletivos, ambulatoriais e hospitalares em nível
municipal;
XII - Secretaria de Saúde: planejar e formular as políticas municipais de saúde, em
consonância com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências
Municipais de Saúde; organizar, avaliar, controlar, fiscalizar e regulamentar as ações dos
serviços e dos diferentes recursos de saúde, sejam eles de prestação direta ou indireta,
públicos ou privados; a gestão e execução dos serviços públicos de saúde, com vistas à
universalidade, à equidade, e à integralidade do atendimento à saúde; coordenação e
fiscalização do Sistema Único de Saúde - SUS, a nível municipal; a execução do Plano
Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde; a gestão do Fundo
Municipal de Saúde; a articulação da esfera municipal às esferas estadual e federal de
gestão do SUS; a coordenação da administração direta e indireta, no tocante às ações de
promoção, proteção e recuperação de saúde e dos serviços de procedimentos coletivos,
ambulatoriais e hospitalares em nível municipal; providenciar o encaminhamento de
pessoas doentes a outros centros de saúde fora do Município, quando os recursos
locais forem insuficientes; normatizar critérios para aquisição, estocagem e distribuição
dos medicamentos e insumos essenciais para o funcionamento do sistema municipal de
saúde; administrar e acompanhar a execução dos convênios e contratos. (Redação dada
pela Lei nº 1525/2003)
XIII - A Secretaria de Habitação e Promoção Social compete: Coordenar, elaborar e
executar a política municipal de habitação, programas de construção de casas
populares; urbanização, controle e legalização de loteamentos populares; desenvolver
estudos referente a projetos, convênios e acompanhamentos no controle de programas
habitacionais; gerir o Fundo Municipal de Terras e Habitação Popular e propor políticas
de aplicação dos seus recursos; firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos,
juntamente com o Prefeito Municipal, referentes aos recursos administrados pelo Fundo;
planejar, organizar e viabilizar os mutirões comunitários de manutenção e construção de
projetos habitacionais; manter e administrar os Conjuntos Habitacionais populares
implantados pelo município; executar outras atividades correlatas e que lhe venham ser
legalmente conferidas, no âmbito de sua competência. (Redação acrescida pela Lei nº
2053/2009)
Subseção III
Dos Órgãos específicos
Art. 18 - Integram a estrutura básica:
I - da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, além da Comissão de
Acompanhamento dos Estágios Probatórios, da Comissão de Processo Disciplinar, da
Comissão Permanente de Licitações, a Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos;
I - Secretaria de Ações Governamentais e de Serviços Públicos, além da Comissão
Permanente de Licitações, a Comissão Municipal de Transportes Coletivos; (Redação
dada pela Lei nº 1525/2003)
II - da Secretaria de Agricultura, Interior e Meio Ambiente, além do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA;
II - da Secretaria de Administração, além da Comissão de Acompanhamento dos Estágios
Probatórios, Comissão de Processo Disciplinar, a Comissão de Fiscalização de Concursos
Públicos; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
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II - da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, além da Comissão de
Acompanhamento dos Estágios Probatórios, da Comissão de Processo Disciplinar, da
Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos, o Conselho de Política de
Administração e Remuneração de Pessoal. (Redação dada pela Lei nº 1846/2006)
III - da Secretaria de Educação, além da Comissão de Controle de Qualidade da Merenda
Escolar, do Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho Municipal de Educação, do
Conselho Municipal do FUNDEF, do Conselho Municipal de Cultura; o Fundo Municipal de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério FUNDEF;

III - da Secretaria de Agricultura, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
(Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
IV - da Secretaria da Família e Desenvolvimento Comunitário, além do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo
Municipal de Assistência Social;
IV - da Secretaria de Educação, além da Comissão de Controle de Qualidade da Merenda
Escolar, do Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho Municipal de Educação, do
Conselho Municipal do FUNDEF, do Conselho Municipal de Cultura; o Fundo Municipal
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do
Magistério - FUNDEF; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
V - da Secretaria de Finanças, além do Conselho Diretor do FUNREBOMPM, o Fundo
Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar - FUNREBOMPM;
V - da Secretaria da Família e Desenvolvimento Comunitário, além do Conselho
Municipal do Idoso, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, do
Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social;
(Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
VI - da Secretaria de Habitação, além da Comissão de Gestão do Fundo Rotativo Habitacional,
o
Fundo
Rotativo
Habitacional;
VI - da Secretaria de Finanças, além do Conselho Diretor do FUNREBOMPM, o Fundo
Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar - FUNREBOMPM;
(Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
VII - da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, além da Comissão Especial para Opinar
sobre Idoneidade de Empresas, do Conselho Municipal de Trabalho e Emprego, do Conselho
Municipal
de
Turismo,
o
Fundo
Municipal
de
Turismo;
VII - da Secretaria de Habitação, além da Comissão de Gestão do Fundo Municipal de
Terras e Habitação Popular, o Fundo Municipal de Terras e Habitação Popular; (Redação
dada pela Lei nº 1525/2003) (Revogado pela Lei nº 1887/2007)
VIII - da Secretaria de Orçamento e Controle, o Conselho de Política de Administração e
Remuneração
de
Pessoal;
VIII - da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, além da Comissão Especial para Opinar
sobre Idoneidade de Empresas, do Conselho Municipal de Trabalho e Emprego, do Conselho
Municipal de Turismo, do Fundo Municipal de Turismo; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003)
VIII - da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além da Comissão Especial para
Opinar sobre a Idoneidade de Empresas, do Conselho Municipal de Trabalho e Emprego,
do Conselho Municipal de Turismo, do Fundo Municipal de Turismo. (Redação dada pela
Lei nº 2053/2009)
IX - da Secretaria de Planejamento, além da Comissão de Recebimento de Obras, da
Comissão Municipal de Trânsito, a Comissão Municipal de Transportes Coletivos;
IX - da Secretaria de Orçamento e Controle, o Conselho de Política de Administração e
Remuneração de Pessoal; (Redação dada pela Lei nº 1525/2003) (Revogado pela Lei nº
1846/2006)
X - da Secretaria Municipal de Saúde, além do Conselho Municipal de Saúde, do Fundo
Municipal de Saúde, do Conselho de Prevenção da AIDS, a Comissão Municipal para Controle
e
Prevenção
do
Cólera;
X - da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, além da Comissão de Recebimento de
Obras, da Comissão Municipal de Trânsito, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
COMDEMA;
(Redação
dada
pela
Lei
nº
1525/2003)
X - da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, além da Comissão de Recebimento de
Obras, da Comissão Municipal de Trânsito, do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente - COMDEMA, a Comissão de Gestão do Fundo Municipal de Terras e Habitação
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Popular e o Fundo Municipal de Terras e Habitação Popular; (Redação dada pela Lei nº
1887/2007)
X - da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, além da Comissão de Recebimento
de Obras, da Comissão Municipal de Trânsito, e do Conselho Municipal do Meio
Ambiente - CONDEMA. (Redação dada pela Lei nº 2053/2009)
XI - da Secretaria Municipal de Saúde, além do Conselho Municipal de Saúde, do Fundo
Municipal de Saúde, do Conselho de Prevenção da AIDS, a Comissão Municipal para
Controle e Prevenção do Cólera. (Redação acrescida pela Lei nº 1525/2003)
XII - da Secretaria de Habitação e Promoção a social, além da Comissão de Gestão do
Programa Municipal de Terras e Habitação Popular, o Fundo Municipal de Terras e
Habitação Popular. (Redação acrescida pela Lei nº 2053/2009)
§ 1º - Serão supervisionadas:
I - O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos - SAMAE, pela Secretaria de
Planejamento;
II - A Fundação Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Esportes, pela Secretaria de
Educação;
III - O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - IPRERIO, pela
Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
§ 2º - O Secretário é responsável perante o Prefeito Municipal, pela supervisão dos órgãos e
entidades da Administração Municipal, direta ou indireta, enquadrados em sua área de
competência.
CAPÍTULO III
DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO E
DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
Seção Única
Das Disposições Gerais
Art. 19 - A estrutura da Administração Indireta quanto as autarquias e fundações municipais
compreende:
I - Departamentos;
II - Divisões;
III - Serviços.
Art. 20 - Os assuntos que constituem área de competência das entidades da administração
indireta, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, Fundação Municipal de
Cultura, Fundação Municipal de Esportes e o Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais - IPRERIO, são aqueles estabelecidos na lei específica de sua criação.
Art. 21 - Os assuntos que constituem área de competência dos órgãos colegiados de
aconselhamento e dos fundos municipais, vinculados ao Prefeito Municipal, aos órgãos e
entidades da administração municipal, a Comissão Permanente de Licitações, a Comissão de
Fiscalização de Concursos Públicos, o Conselho de Política de Administração e Remuneração
de Pessoal, a Comissão Municipal para Controle e Prevenção do Cólera, o Conselho Tutelar, o
Conselho de Prevenção da AIDS, a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, o
Conselho Municipal de Desenvolvimento, o Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEM, o
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, a Comissão de Acompanhamento dos Estágios
Probatórios, a Comissão de Recebimento de Obras, o Conselho Diretor do FUNREBOMPM, a
Comissão de Gestão do Fundo Rotativo Habitacional, a Comissão Municipal de Trânsito, a
Comissão Municipal de Transportes Coletivos, a Comissão de Controle de Qualidade da
Merenda Escolar, o Conselho de Alimentação Escolar; o Conselho Municipal de Educação, o
Conselho Municipal do FUNDEF, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de
Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural, a Comissão Especial para Opinar sobre Idoneidade de Empresas, o
Conselho Municipal de Trabalho e Emprego, o Conselho Municipal de Turismo, o Conselho
Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Esportes, Comissão de Processo Disciplinar, o
Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar FUNREBOMPM, o Fundo Rotativo Habitacional, o Fundo Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério - FUNDEF, o Fundo
Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal de Turismo, são aqueles estabelecidos na
legislação específica de sua criação.
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Art. 22 - Os assuntos que constituem área de competência da Junta do Serviço Militar, como
órgão de colaboração com o governo federal, é o de representar o serviço militar no Município,
dando atendimento aos munícipes na regularização de documentação militar, sob todos os
pontos de vista, regendo-se pelo Regulamento da Lei do Serviço Militar.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFORMAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS E
CARGOS
Seção I
Da Transformação
Art. 23 - São transformados:
I - a Assessoria de Imprensa, em Secretaria de Comunicação Social;
II - a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, de órgão autônomo,
vinculada ao Prefeito Municipal, em órgão de vinculado a Consultoria Jurídica;
III - A Secretaria de Administração, em Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
IV - A Secretaria de Planejamento e Coordenação Governamental, em Secretaria de
Planejamento;
V - o Distrito de Volta Grande, de órgão autônomo, vinculado diretamente ao Prefeito
Municipal, em órgão de descentralização territorial, vinculado ao Gabinete do Prefeito,
denominado
Administração
Distrital
da
Vila
de
Volta
Grande;
VI - os níveis de vencimentos dos cargos de Chefe de Gabinete do Prefeito e de Consultor
Jurídico de DAS-1, em subsídios mensais, na forma e nos valores estipulados em lei aos
Secretários Municipais.
Seção II
Da Transferências
Art. 24 - Ficam transferidas as competências para a Secretaria de Habitação, o Departamento
de Habitação, da Secretaria de Planejamento e Coordenação Governamental.
Art. 24 - Ficam transferidas as competências do Departamento de Habitação, da
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, para a Secretaria Municipal de Habitação e
Promoção Social. (Redação dada pela Lei nº 2053/2009)
Seção III
Da Extinção de Cargos
Art. 25 - Ficam extintos os cargos de Assessor de Imprensa, Assessor de Imprensa Adjunto e
de Conselheiros Tutelares, constantes do Anexo III, da LEI Nº 1202 de 31 de agosto de 1999.
Seção IV
Da Criação de Órgãos e Cargos
Art. 26 - São criados:
I - a Secretaria de Orçamento e Controle e a Secretaria de Habitação;
II - 05 cargos de Secretários Municipais, ou seus equivalentes, 06 cargos em comissão de
Diretores de Departamento, do Grupo Direção e Assessoramento - DAS, nível DAS-2, e 10
cargos em comissão de Chefe de Divisão, do Grupo Direção e Assessoramento - DAS, nível
DAS-3.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Seção Única
Art. 27 - O Poder Executivo disporá sobre:
I - sobre a organização estrutural e funcional de apoio técnico e administrativo, subordinados
aos órgãos ou entidades da Administração Municipal, mencionados nesta Lei;
II - as atribuições e competências da organização estrutural e funcional de apoio técnico e
administrativo, mencionados no inciso anterior.
Art. 28 - O acervo patrimonial e o quadro de pessoal dos órgãos extintos ou transferidos,
contidos nesta Lei, serão transferidos para as Secretarias e órgãos que tiverem absorvido as
correspondentes competências.
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Art. 29 - Proceder-se-á a revisão dos cargos de provimento em comissão e das funções
gratificadas da Administração Direta e Indireta, para supressão daqueles que não
correspondam as estritas necessidades dos serviços, em razão de sua estrutura e
funcionamento.
Art. 30 - Os atos de organização e reorganização estrutural e funcional da Administração
Direta e Indireta serão expedidos com a nominata dos cargos de provimento em comissão e
funções gratificadas.
Art. 31 - Cada unidade administrativa terá revista sua lotação, a fim de que esta passe a
corresponder a suas estritas necessidade de pessoal e seja ajustada as dotações prevista no
orçamento.
Art. 32 - O Poder Executivo adotará providência para a permanente verificação da existência
de pessoal ocioso na Administração Municipal, diligenciando para sua eliminação ou
redistribuição imediata.
Art. 33 - O sistema administrativo previsto na presente Lei, será implantado gradativamente a
partir de 1º de janeiro de 2001.
Parágrafo único - A implantação de que trata o caput do artigo, far-se-á pela efetivação das
seguintes medidas:
I - Elaboração e aprovação dos regimentos internos dos órgãos e entidades;
II - Provimento do respectivos cargos;
III - Dotação de elementos humanos e material indispensável ao funcionamento dos órgãos e
entidades.
Art. 34 - Os serviços públicos municipais funcionarão sem solução de continuidade durante a
implantação sistemática das normas estabelecidas nesta lei, mantida se necessário a
organização
anterior,
até
a
efetiva
concretização
da
nova
estrutura.
Art. 35 - Os órgãos de Consultoria Jurídica e de Chefia de Gabinete do Prefeito, terão as
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Secretário Municipal.
Art. 36 - O número de cargos de provimento em comissão e de funções de confiança, a
exceção do disposto nos arts. 25 e 26, desta Lei, são os constantes da LEI Nº 1202 de 31 de
agosto de 1999.
Art. 37 - Os vencimentos dos cargos de provimento em comissão e dos Secretários da
Administração Municipal corresponderão aos fixados pela LEI Nº 1202 de 31 de agosto de
1999 e pela legislação pertinente.
Art. 38 - A LEI Nº 1276 de 13 de junho de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22 - O orçamento do exercício financeiro de 2001 assegurará recursos destinados a
reserva de contingência, não superior a 30% e nem inferior a 10% da receita corrente líquida
apurada na forma do § 3º do art. 2º da Lei Complementar nº 101/2000, tendo como referência
setembro de 2000, destinada:
I - ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos;
II - a abertura de créditos suplementares e especiais.
Parágrafo único - ............"
"Art. 23 - ........
I - .........
II - .......
III - Alteração da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, através de lei específica;
IV - Contribuição, para o custeio de despesas de outros entes da Federação, mediante
convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme a legislação.
Parágrafo único - .............."
Art. 39 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a expedir decretos e demais
atos administrativos necessários a execução do presente Lei.
Art. 40 - As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à conta do orçamento
geral do Município.
Art. 41 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir
de 01 de janeiro de 2001.
Art. 42 - Revogam-se as demais disposições em contrário, em especial as da LEI Nº 1115 de
22 de setembro de 1998.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO, 12 DE DEZEMBRO DE 2000.
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