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LEI Nº 485/2010 

 

 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI 

MUNICIPAL Nº. 416/2006 QUE DISPÕE 

SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTATIVA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA DO RIACHO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS.” 

 

 

O Povo de Santana do Riacho, Minas Gerais, pelos seus 

representantes na Câmara Municipal de Vereadores aprova, e eu, 

Agnaldo José da Silva, Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições sanciono a seguinte Lei: 

 

PARTE GERAL 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPITULO I 

 

Art. 1º. O Município de Santana do Riacho integra, com autonomia 

político-administrativo, a Republica Federativa do Brasil e rege-se por 
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sua Lei Orgânica, observado os princípios constitucionais 

republicanos e federativos nela inscritos. 

 

Art. 2º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com 

as atribuições e competências previstas na Constituição Federal, do 

Estado de Minas Gerais e na Lei Orgânica do Município de Santana 

do Riacho. 

 

Art. 3º. Os serviços públicos de natureza urbana de interesse local 

serão exercidos direta ou indiretamente pela Administração 

Municipal, ou por seus delegados, com o objetivo de satisfazê-los sob 

o regime jurídico total o parcialmente público e que atendam para sua 

efetividade, os seguintes requisitos e exigências. 

I – eficiência, segurança e continuidade; 

II – preço ou tarifa justa e compensada; 

III – observância do processo de licitação; 

IV – respeito ao direito do usuário e do cidadão. 

Art. 4º. A Administração Direta é constituída por órgãos sem 

personalidade jurídica sujeitos à subordinação hierárquica, e 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e 

submetido à direção superior do Prefeito. 

Parágrafo único. A Administração Direta será assim determinada: 

I. Primeiro Nível: Gabinete do Prefeito: 

a) Assessorias; 

b) Procuradoria Jurídica; 
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c) Secretaria Municipal; 

d) Administração Regional; 

e) Órgão de Controle Interno. 

II. Segundo Nível: Departamento. 

III. Terceiro Nível: Coordenação. 

IV. Quarto  Nível:  Seção. 

V. Quinto Nível:  Serviços. 

 

Art. 5º. Unidade administrativa é para os fins desta lei,  parte do órgão 

dotada de competência específica. 

 

Art. 6º. Para efeito desta lei, entende-se por subordinação, a relação 

hierárquica entre o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal, entre 

estes órgãos e suas unidades administrativas e entre estas, segundo os 

respectivos níveis. 

CAPITULO II 

DOS PRINCÍPIOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA  

APLICÁVEIS AO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

 

Art. 7º. A administração Municipal do Poder Executivo atuará em 

obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade e eficiência, nos termos da Constituição da 

República e do Estado de Minas Gerais e da Lei Orgânica do 

Município de Santana do Riacho. 
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§ 1º. A Moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Executivo 

serão apuradas para efeito de controle e invalidação em face dos dados 

objetivos de cada caso. 

§ 2º. O agente público integrante do Poder Executivo motivará o ato 

administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o 

fático e a finalidade. 

§ 3º. Serão invalidados os atos que violem quaisquer dos princípios 

estabelecidos neste capítulo. 

 

CAPITULO III 

 

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

Art. 8º. A ação da Administração Municipal do Poder Executivo 

pautar-se-á pelos preceitos contidos nesta Lei e pelos seguintes 

princípios básicos de gestão: 

I. Planejamento; 

II. Coordenação e Articulação 

III. Descentralização; 

IV. Controle; 

V. Continuidade Administrativa; 

VI. Efetividade e 

VII. Modernização. 

PARÁGRAFO ÚNICO:  Os Secretários Municipais, 

Administradores Regionais, Chefes de Departamento, Coordenadores, 
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Chefes de Seção e Chefes de Serviços, responderão solidariamente 

pelo descumprimento dos princípios estabelecidos neste Capítulo. 

SEÇÃO I 

DO PLANEJAMENTO 

   

Art. 9º. Planejamento é, para efeito desta lei, o estabelecimento de 

políticas, diretrizes, objetivos, metas e normas gerais que orientem e 

conduzam à ação governamental à suas finalidades institucionais e ao 

cumprimento da realização de serviços públicos de natureza urbana e 

de interesse local do Município de Santana do Riacho. 

 

Art. 10. A ação governamental do Poder Executivo em articulação 

com a Câmara Municipal e com os segmentos organizados da 

comunidade, quando couber, obedecerá a planejamento que vise a 

promover o desenvolvimento econômico e social do Município de 

Santana do Riacho e compreenderá a elaboração, o acompanhamento 

e a avaliação dos seguintes instrumentos administrativos devidamente 

integrados: 

I – Plano de Ação de Governo; 

II – Programas Gerais, setoriais de duração anual e plurianual; 

III – Diretrizes Orçamentárias; 

IV – Programação Financeira de Desembolso; 

V – Plano Diretor do Município. 
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SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO E DA ARTICULAÇÃO 

 

Art. 11. Coordenação e articulação constituem, para efeito desta Lei, 

o entrosamento permanente das atividades entre todos os níveis e em 

áreas do Planejamento até a execução de planos, programas e projetos 

da Administração Municipal, visando melhor utilização de seus 

recursos humanos, financeiros e materiais. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os atos administrativos que instruírem 

planos, programas, projetos e atividades deverão definir a quem cabe a 

coordenação dos trabalhos a serem desenvolvidos. 

 

Art. 12. Quando submetidos ao Prefeito, os assuntos dependentes de 

ato ou despacho deverão ter sido previamente coordenados e 

articulados entre todas as Secretarias Municipais e demais órgãos nele 

interessados ou envolvidos, inclusive quanto aos aspectos 

administrativos e financeiros pertinentes, por meio de consultas e 

entendimentos, de modo a sempre visarem soluções integradas e 

harmonizadas com política geral e setorial do município.  

 

Art. 13. Sem prejuízo da posição hierárquica, dos vínculos de 

subordinação e controle e das relações de orientação técnica 

consideram-se entre si articulados todos os órgãos da Administração 

Municipal do Poder Executivo, para efeito de atuação conjunta, em 
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consonância com seus fins, visando eliminar a dispersão de esforços e 

duplicidade de ações. 

 

SEÇÃO III 

DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA DESCONCENTRAÇÃO 

 

Art. 14. O Poder Executivo Municipal adotará política de 

descentralização e desconcentração de seus serviços, funções e 

atividades. 

Parágrafo Único – A descentralização e desconcentração têm por 

objetivo assegurar maior agilidade nas decisões e situar os serviços, as 

funções e as atividades a atender ou problemas a resolver, de modo a 

permitir a participação da população na formulação de suas demandas, 

aspirações e projetos, bem como no estabelecimento de prioridades e 

no controle das ações do governo. 

SEÇÃO IV 

DO CONTROLE 

 

Art. 15. Controle é, para efeito desta Lei, a fiscalização e o 

acompanhamento sistemático e contínuo das atividades da 

Administração Municipal do Poder Executivo. 

 

Art. 16. O Controle na Administração Municipal tem por finalidade 

assegurar que: 
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I. Os resultados da gestão sejam avaliados para a formulação e 

ajustamento das políticas, diretrizes, planos, objetivos, 

programas e metas de governo; 

II. Sejam cumpridos os procedimentos e normas; 

III. A utilização dos recursos seja conforme os regulamentos e as 

políticas; 

IV. Os recursos sejam resguardados contra o desperdício, a perda, o 

uso indevido, o delito contra o patrimônio público, o luxo e 

qualquer forma de evasão; 

V. Os dados sejam mantidos e apresentados de forma confiável e 

de fácil entendimento. 

 

Art. 17. Os órgãos da Administração Municipal do Poder Executivo 

submetem-se aos controles externo e interno. 

§ 1º. O Controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido 

com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 2º. O Poder Executivo disporá de sistema de controle interno, a 

quem compete: 

I. As fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias, 

operacionais e patrimoniais; 

II. A avaliação dos cumprimentos das metas previstas nos planos, 

programas, projetos e atividades sob responsabilidade da 

Administração Municipal, principalmente no que se refere à 

comprovação de sua legalidade e a  eficácia e à eficiência da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
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III. O controle das operações de crédito, avais e garantias, direitos e 

haveres da Administração Municipal; 

IV. O apoio à ação do controle externo. 

 

Art. 18. A Administração Municipal do Poder Executivo deverá 

perseguir, em todos os seus níveis, a interação com os usuários de seus 

serviços e com os receptores de seus benefícios, visando a maior 

eficiência no seu controle pela comunidade. 

 

Art. 19. Serão suprimidos os controles que se evidenciam como 

puramente formais, ou cujo custo seja superior ao risco. 

 

Art. 20 – O controle na Administração Municipal será exercido: 

I. Pelo Órgão de Controle Interno; 

II. Pelas Secretarias competentes, quando à execução de programa 

e à observância das normas gerais que regulam o exercício de 

suas atividades. 

 

Art. 21. O Poder Executivo estabelecerá os procedimentos necessários 

à efetivação do controle na Administração Municipal mediante 

decreto. 

 

SEÇÃO V 

DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA 
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Art. 22. Continuidade Administrativa é, para efeito desta Lei, a 

manutenção de planos, programas, projetos e atividades e dos quadros 

dos dirigentes capacitados, para garantir a produtividade, a qualidade 

e a efetividade de ação administrativa  municipal. 

Parágrafo Único. Dentro do princípio da efetividade, o servidor 

público da Administração Municipal do Poder Executivo, na medida 

das responsabilidades, e do alcance de seu cargo é um integrador 

social, comprometido a agir com sensibilidade e competência técnica, 

para articular as demandas ambientais internas e externas, 

compatibilizando-as com os recursos organizacionais disponíveis. 

 

Art. 23. A Administração Municipal do Poder Executivo promoverá 

sempre a modernização administrativa de sues órgãos e entidade, 

entendida esta como um processo de constante aperfeiçoamento 

institucional, mediante reforma, desburocratização, desenvolvimento 

de recursos humanos em atendimento às transformações econômicas, 

sociais e ao progresso tecnológico. 

 

CAPITULO IV 

DO PLANO GERAL DE GOVERNO 

 

Art. 24. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá ao 

Plano de Ação do Governo Municipal, cuja aprovação compete ao 

Prefeito Municipal. 
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Parágrafo Único. O Plano de Ação do Governo Municipal é a 

consolidação, pelo órgão de planejamento, dos programas, projetos e 

atividades elaboradas pelos órgãos setoriais. 

 

Art. 25. Anualmente serão elaboradas diretrizes orçamentárias, que 

pormenorizarão o programa anual e a etapa do programa plurianual a 

ser realizado no exercício seguinte. 

 

Art. 26. Os órgãos de planejamento e finanças municipais elaborarão, 

em conjunto, a programação financeira e desembolso de modo a 

assegurar a liberação dos recursos necessários. 

 

Art. 27. Somente poderá ser assumido compromisso financeiro que se 

coadune com a programação financeira de desembolso. 

 

Art. 28. O Prefeito Municipal prestará à Câmara Municipal contas 

relativas ao exercício anterior, nos termos da Constituição do Estado e 

da Lei Orgânica. 

 

Art. 29. Os órgãos de Administração direta observarão o Plano Único 

de Contas e as normas gerais de administração financeira, 

contabilidade e de auditoria. 

 

Art. 30. Quem tenha a seu cargo atividade de administração financeira 

ou de contabilidade de unidade administrativa, é responsável pela 
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exatidão das contas e oportuna prestação de balancetes, balanços e 

demonstração contábeis, na forma da Lei. 

 

CAPITULO V 

DA SUPERVISÃO GOVERNAMENTAL 

 

Art. 31. Todo órgão da Administração Municipal do Poder Executivo 

está sujeito à supervisão governamental exercida pelos titulares, 

excetuando-se aqueles submetidos à supervisão direta do Prefeito 

Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO:  A supervisão governamental compreende a 

orientação, a coordenação e o controle na execução das funções 

específicas das unidades subordinadas. 

 

Art. 32. A supervisão governamental tem por objetivo promover a 

execução de planos, programas e projetos do governo e à assegurar a 

eficácia de atuação de cada órgão, e a observância da legislação 

federal e estadual, que couber. 

 

Art. 33. A supervisão se exercerá por meio da orientação, 

coordenação e controle das atividades dos órgãos e das unidades 

administrativas. 

 

PARTE ESPECIAL 

ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS 
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 DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 

Art. 34. A organização da Administração Municipal do Poder 

Executivo de Santana do Riacho compreende os seguintes 

agrupamentos: 

I – de estrutura básica; 

II – de estrutura complementar. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA BASICA DA ADMINTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

Art. 35. A estrutura Administrativa básica da Prefeitura Municipal de 

Santana do Riacho para consecução dos serviços públicos de natureza 

urbana e de interesse local, nos termos das competências 

constitucionais e da Lei Orgânica é a que consta desta lei e que 

compreende: 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
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� Prefeito Municipal 

 
I – ORGÃOS DE ASSISTENCIA E DE ASSESSORAMENTO 
ADMINISTRATIVO DIRETO E IMEDIATO E DE 
COOPERAÇÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL. 
 
� Gabinete do Prefeito 

* Gabinete do Vice-Prefeito 

� Administrador Regional da Serra do Cipó. 

♦ Departamento Administrativo Regional. 

      - Seção de Conservação Regional 

          . Serviços Regionais de Limpeza Urbana 

. Serviços de Urbanização 

� Administrador Regional da Lapinha.  

♦♦♦♦ Departamento Administrativo Regional. 

    - Seção de Conservação Regional  

 . Serviços de Água, Limpeza e urbanização. 

 . Serviços de Divulgação turística  

� Procuradoria Jurídica do Município. 

* Assessoria Jurídica 

� Controle Interno. 

� Secretaria Municipal de Governo: 

       Assessoria de Gestão e Planejamento. 

� Departamento de Comunicação: 

� Seção de Imprensa e Comunicação Social; 

� Serviço Auxiliar de Gabinete. 
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� Departamento de Esporte e Lazer: 

� Coordenação de Eventos Esportivos; 

� Seção de Ginásio Poli esportivo. 

 
II – ÓRGÃOS DE ATIVIDADE – MEIO. 

� Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos: 

� Departamento de Administração: 

� Seção de Licitação; 

� Seção de Compras, Cadastros e Controle de Preços. 

� Seção de materiais e Patrimônio: 

- Serviços de Almoxarifado; 

- Serviço de Informática; 

- Serviços Auxiliares. 

- Serviços de Documentação e Arquivo. 

� Seção de Convênios: 

- Serviços de convênio com a Junta de Serviços Militar 

- Serviços de convênio com a Polícia Civil 

- Serviços de Convênio com a Polícia Militar 

- Serviços de Convênio com a CEMIG 

- Serviços de Convênio com a Sec. de Estado da Fazenda  

 

� Departamento de Recursos Humanos. 

- Serviços de Capacitação do Servidor Público Municipal 

� Secretaria Municipal da Fazenda: 

� Departamento de Finanças: 
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� Seção de Tesouraria; 

� Seção de Contabilidade. 

� Departamento de Tributação: 

� Serviço de Receita Tributaria e Dívida Ativa; 

 - Coordenação de Fiscalização; 

� Serviço de Fiscalização Tributária. 

 
III – ÓRGÃOS DE ATIVIDADE – FIM 

�  Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

� Departamento de Ensino: 

� Seção de Apoio Administrativo da Educação; 

� Seção de Merenda Escolar; 

� Seção de Assistência ao Educando; 

� Seção de Apoio à Rede Física. 

� Departamento de Cultura: 

� Seção de Eventos Culturais; 

� Seção de Patrimônio Artístico e Histórico. 

 
� Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento 

Econômico: 

� Coordenação de Ações na Agricultura e Agropecuária. 

. Serviço de Controle, Compras Almoxarifado; 

� Coordenação de Indústria e Desenvolvimento Econômico: 

� Seção de Indústria e Comércio; 

� Seção de Desenvolvimento Econômico. 

� Seção de Convênio 
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. Serviços de Convênio com a EMATER-MG 
� Secretaria Municipal de Saúde: 

� Departamento Administrativo: 

� Serviço de Transportes; 

� Serviço de Controle de Compras e Almoxarifado; 

� Serviço de Controle e Avaliação; 

� Serviço de Informação de Produção Ambulatorial; 

� Seção de Apoio Administrativo da Saúde; 

� Serviço Central de Marcação de Consultas. 

� Departamento de Pronto Atendimento e Posto de Saúde: 

� Serviço Médico Ambulatorial; 

� Serviço Médico de Urgência; 

� Serviço de Controle de Material . 

� Departamento de Saúde: 

� Coordenação de Vigilância Sanitária: 

- Seção Administrativa; 

- Seção de Fiscalização. 

� Coordenação de Epidemiologia: 

– Seção de Imunização; 

– Seção de Informação a Saúde; 

– Seção de Zoonoses e Vigilância Ambiental. 

� Coordenação de Atenção Básica: 

- Serviço de Atenção ao Idoso; 

- Serviço de Atenção à Saúde Mental; 

- Serviço de Atenção à Saúde da Mulher; 
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- Serviço de Atenção à Saúde da Criança e do 

Adolescente; 

- Serviço de Atenção à Saúde do Trabalhador; 

- Serviço de Atenção e Controle dos Portadores de 

Hipertensão e Diabetes; 

- Serviço de Atenção e Controle dos Portadores de 

Hanseníase e Tuberculose; 

- Serviço de Programa Saúde da Família; 

- Serviço de Acompanhamento e Avaliação Nutricional. 

� Coordenação de Saúde Bucal: 

- Serviço de Atendimento Ambulatorial; 

- Serviço Educativo e Preventivo. 

� Coordenação de Farmácia e Bioquímica: 

– Serviço de Dispensação de Medicamentos; 

– Serviço de laboratório e análises clínicas. 

� Coordenação de Fisioterapia. 

� Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social: 

– Serviço de Formação de Capacitação Profissional; 

– Serviço de Ação Comunitária; 

– Serviço de Habitação Popular; 

* Departamento de Cadastro 

 . Seção de Cadastro de Programas Sociais  

– Serviço de Cadastro. 

� Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços: 

� Coordenação de Engenharia e Projetos. 
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� Departamento de Engenharia e Projetos 

� Departamento de Transporte: 

* Seção de Transportes  

– Serviço de Controle de Transporte e Garagem; 

– Serviço de Manutenção de Veículos e Abastecimento. 

� Departamento de Obras e Serviços Urbanos: 

– Seção de Vias Urbanas, Conservação e Trânsito; 

– Serviço de Conservação de Prédios e Cemitério; 

– Serviço de Limpeza Urbana; 

– Seção de Fiscalização  

Serviço de Fiscalização de Obras; 

– Serviço de Bueiros, Águas, Esgotos e Saneamento. 

� Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente: 

* Departamento de Turismo  

 . Seção de Promoção Turística 

 . Serviço de Divulgação Turística do Município 

* Departamento de Meio Ambiente   

 - Seção de Meio Ambiente; 

– Serviços de Eventos Turísticos e Ecológicos; 

– Serviços de Parques e Jardins. 

   . Serviço de Fiscalização Ambiental  

* Seção de Convênios 

IV – ÓRGÃO COLEGIADO DE NATUREZA CONSULTIVA E 

DELIBERATIVA. 
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Art. 36. O Gabinete do Prefeito será dirigido por um Secretário Geral, 

a Procuradoria Jurídica por um Procurador, as Secretarias por 

Secretários Municipais, as Coordenadorias por Coordenadores, 

Departamentos por Diretor, Seções e Serviços por chefe, obedecidas 

as hierarquias dos diferentes níveis.  

 

 

CAPITULO III 

 

DA COMPETENCIA DOS ÓRGÃOS DE ASISTENCIA E DE 

ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DIRETO E 

IMEDIATO E DE COOPERAÇÃO COM O PREFEITO 

MUNICIPAL 

SEÇÃO I 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 
Art. 37. Compete ao Secretário de Governo: 

I. Conferir as normas do cerimonial nas solenidades a que 

comparecer o Prefeito Municipal; 

II. Fiscalizar a divulgação das atividades da Prefeitura Municipal; 

III. Fiscalizar as mensagens do Poder Executivo à Câmara 

Municipal e acompanhar a tramitação dos atos legislativos, 

mantendo os registros necessários; 
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IV. Registrar, publicar, e arquivar as leis sancionadas pelo Prefeito 

Municipal; 

V. Acompanhar publicações nos jornais oficiais e outros, revistas e 

informativos dando ciência ao Gabinete do Prefeito e as 

Secretarias da matéria pertinente; 

VI. Convocar e organizar as reuniões solicitadas pelo Prefeito e 

Secretários; 

VII. Divulgar para as secretarias a agenda diária do Prefeito 

Municipal; 

VIII. Centralizar as atividades de redação de documentos e 

correspondências oficiais do executivo; 

IX. Promover a divulgação das atividades da Administração 

Municipal; 

X. Programar solenidades e festividades, expedir convites e adotar 

todas as providencias que se fizerem necessárias ao fiel 

cumprimento dos programas; 

XI. Receber pessoas, fazer triagem dos assuntos e, se for o caso, 

encaminhá-las aos órgãos competentes para seu estudo e 

decisão; 

XII. Organizar e manter atualizada a agenda de compromissos do 

Prefeito; 

XIII. Acompanhar o Prefeito em solenidade ou representá-lo; 

XIV. Convocar, por determinação do Prefeito, reuniões de que devam 

participar os Secretários Municipais; 
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XV. Executar tarefas afins determinada pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caberá à Secretaria de Governo, também 

executar as demais funções descritas nos Arts. 41, 42, 43,   adiante e 

seus desdobramentos.  

GABINETE DO VICE-PREFEITO 

Art. 38 – O Gabinete do Vice-Prefeito é um órgão de natureza 
jurídica, de desconcentração administrativa, que tem como agente 
competente o Vice-Prefeito municipal. Tem por finalidade o 
atendimento ao interesse público e social, possuindo as atribuições 
infratranscritas, dentre outras que lhe forem atribuídas por Lei. 

I – São atribuições do Gabinete do Vice-Prefeito:  

a) Auxiliar o Prefeito sempre que por ele for convocado para missões 
especiais;  

b) compete ao Vice-Prefeito substituir o Prefeito nos casos de 
ausência, impedimento e licença, e suceder-lhe no caso de vacância do 
cargo;  

c) Outras atividades delegadas por Decreto do Prefeito municipal;  

d) Manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as Leis 
federais, estaduais e municipais, e promover o bem geral do 
município, exercendo o cargo sob a inspiração da democracia, da 
legitimidade, e da legalidade;  

e) Realizar os objetivos fundamentais do município, pautado na 
cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, na moralidade 
administrativa e na responsabilidade pública.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: Caberá ao Secretário Municipal de Governo 
atuar no âmbito do Gabinete do Vice-Prefeito, da mesma forma que 
atuará nas ações do Gabinete do Prefeito, conforme descrito no Art. 
37, retro.  

 

 

SEÇÃO II 

DA ADMINISTRAÇÃO REG IONAL DA SERRA DO CIPÓ. 

 

Art. 39.  Compete ao Administrador Regional da Serra do Cipó: 

I. Gerir o complexo administrativo através de suas seções e dos 

respectivos serviços; 

II. Cumprir as metas financeiras e orçamentárias determinadas pelo 

Poder Executivo; 

III. Administrar a Regional, com status de Secretário, obedecendo 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade e eficiência; 

IV. Planejar, supervisionar, controlar e executar, em ação conjunta 

com a Secretaria Municipal da Fazenda, as atividades de 

administração tributária e fiscal referente à cobrança, 

recolhimento, e controle dos demais tributos e rendas sob sua 

responsabilidade; 

V. Dirigir, supervisionar, orientar e coordenar os serviços de 

fiscalização, cobranças, arrecadação, recolhimento e controle dos 

demais tributos municipais na área de sua abrangência mediante 

supervisão da Secretaria Municipal da Fazenda; 
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VI. Auxiliar o Executivo Municipal na Superintendência e execução 

de Obras dentro do Território do Distrito da Serra do Cipó; 

VII. Executar e fazer executar, de acordo com as instruções do 

Prefeito, as leis, resoluções e demais atos do Prefeito e da Câmara 

Municipal de Vereadores; 

VIII. Fiscalizar as repartições e serviços públicos da sua jurisdição; 

IX. Indicar ao Prefeito as providências necessárias ao interesse do 

Distrito; 

X. Prestar as informações que lhe for solicitada pelo Prefeito e pela 

Câmara Municipal de Vereadores; 

XI. Promover a educação ambiental e a formação de consciência 

crítica de conservação e de valorização da natureza, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida; 

XII. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

XIII. Promover a conservação, manutenção e limpeza de prédios 

públicos, tais como praças, parques e jardins, mercados feiras, 

vias urbanas, bueiros, sarjetas e outros próprios municipais. 

XIV. Liquidar os empenhos sob suas dotações orçamentárias. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA LAPINHA 

 

Art. 40.  Compete ao Administrador Regional da Lapinha: 

I.  Gerir o complexo administrativo através de suas seções e dos 

respectivos serviços; 
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II -  Cumprir as metas financeiras e orçamentárias determinadas pelo 

Poder Executivo; 

III - Administrar a Regional, com status de Secretário, obedecendo aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade e eficiência; 

IV - Planejar, supervisionar, controlar e executar, em ação conjunta 

com a Secretaria Municipal da Fazenda, as atividades de 

administração tributária e fiscal referente à cobrança, recolhimento, e 

controle dos demais tributos e rendas sob sua responsabilidade; 

V - Dirigir, supervisionar, orientar e coordenar os serviços de 

fiscalização, cobranças, arrecadação, recolhimento e controle dos 

demais tributos municipais na área de sua abrangência mediante 

supervisão da Secretaria Municipal da Fazenda; 

VI - Auxiliar o Executivo Municipal na Superintendência e execução 

de Obras dentro do Território do Distrito da Serra do Cipó; 

VII - Executar e fazer executar, de acordo com as instruções do 

Prefeito, as leis, resoluções e demais atos do Prefeito e da Câmara 

Municipal de Vereadores; 

VIII - Fiscalizar as repartições e serviços públicos da sua jurisdição; 

IX - Indicar ao Prefeito as providências necessárias ao interesse do 

Distrito; 

X - Prestar as informações que lhe for solicitada pelo Prefeito e pela 

Câmara Municipal de Vereadores; 
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XI - Promover a educação ambiental e a formação de consciência 

crítica de conservação e de valorização da natureza, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida; 

XII - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

XIII - Promover a conservação, manutenção e limpeza de prédios 

públicos, tais como praças, parques e jardins, mercados feiras, vias 

urbanas, bueiros, sarjetas e outros próprios municipais. 

XIV - Liquidar os empenhos sob suas dotações orçamentárias. 

 

SEÇÃO III 

DA PROCURADORIA JURÍDICA 

 

Art. 41. Compete à Procuradoria Jurídica: 

I. Assessorar o Prefeito e, por intermédio deste, os diversos 

órgãos da Administração Municipal, em assuntos jurídicos; 

II. Minutar os projetos de lei, decretos e quaisquer outros atos 

normativos a serem baixados pela Administração Municipal; 

III. Minutar os convênios, contratos ou termos a serem firmados 

pela Administração Municipal, ou sobre tais documentos emitir 

parecer, previamente à sua assinatura; 

IV. Preparar e fundamentar razões de veto a projeto de Lei; 

V. Organizar e manter sob sua responsabilidade os originais de 

leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao 

executivo municipal; 
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VI. Promover a cobrança judicial dos créditos do Município; 

VII. Emitir parecer em todos os expedientes ou processos que 

envolvam concessão ou reivindicação de direito ou vantagem a 

servidor da Prefeitura, além das consultas formuladas pelo 

Prefeito Municipal, sobre assuntos de interesse da 

Administração; 

VIII. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal; 

IX. Representar o Município, judicial e extrajudicialmente, nos 

limites do mandato em cada caso outorgado pelo Prefeito 

Municipal, e, mediante consultas por este encaminhadas; 

X. Prestar assessoramento jurídico aos órgãos da Prefeitura 

Municipal; 

XI. Visar todos os atos normativos, inclusive contratos, processos 

licitatórios e convênios; assistir, juridicamente, os órgãos da 

Prefeitura; 

XII. Promover, judicialmente ou não, a cobrança de créditos do 

Município; 

XIII. Redigir e fundamentar vetos a projeto de lei; 

XIV. Minutar ou rever e visar, previamente à sua assinatura, 

expedição ou publicação, sob pena de nulidade de pleno direito, 

com base nos dados ou informações constantes dos respectivos 

expedientes: 

a) As certidões de natureza especial, previamente definidas 

pelo Prefeito Municipal;  
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b) Os editais de tomadas de preços e concorrências; 

c) Os contratos administrativos e termos de permissão; 

d) Os decretos declaratórios de utilidade pública, para efeito 

de desapropriação; 

e) Os termos ou propostas de convênios; 

f) Os atos de aprovação de loteamentos; 

g) Os atos de cessão de uso, qualquer que seja a condição, 

de bem público municipal; 

h) As escrituras públicas em que intervenha, a qualquer 

título o Município; 

XV. Manter atualizada a biblioteca de obras e periódicos jurídicos; 

XVI. Orientar os serviços de fiscalização, em matéria jurídica, e 

rever-lhes as notificações, intimações e autos - de - infração, 

escoimando-os, se for o caso, de qualquer vício ou 

irregularidade; 

XVII. Organizar e manter atualizado o arquivo ou fichário de decisões 

administrativas e da jurisprudência de interesse da 

Administração Municipal; 

XVIII. Manter arquivados, sob sua guarda e responsabilidade os 

contratos ou cópias autenticadas dos contratos celebrados pelo 

Município; 

XIX. Controlar, do ponto de vista de suas implicações jurídicas, a 

execução dos contratos celebrados pela Administração 

Municipal; 
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XX. Examinar os expedientes e minutar, se for o caso, os termos de 

compromisso entre a Prefeitura e os particulares, relativos à 

demolição de prédios, construção de gradil, alargamento de via 

pública, construção de passeio, solução de divergências na 

delimitação de terreno e determinação de prazo para 

regularização de construção, entre outros casos. 

XXI. – Compete à Assessoria Jurídica:  

a) Auxiliar diretamente o procurador em todas as ações de natureza 

jurídicas de interesse da municipalidade; 

b) atender diretamente às solicitações do Gabinete através do 

Secretário de Governo; 

c) representar o Município em audiências, quando da impossibilidade 

do Procurador, desde que por esse indicado e orientado nas decisões a 

serem tomadas.  

 

 

SEÇÃO IV 

DO CONTROLE INTERNO  

 

Art. 42. O Controle Interno, órgão auxiliar do Governo, exercerá o 

papel de Corregedoria Administrativa, fundamentalmente, mediante 

determinação do Prefeito, em cada caso, atribuições de inspeção de 

serviços e obras, análise de relatórios e avaliação de resultados e 

apuração dos casos de comportamento funcional inadequado e de 

responsabilidades. 
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§ 1º. Compete, especificamente, ao Controle Interno no papel de 

Corregedor Administrativo: 

 

I. Inspecionar serviços e obras; 

II. Avaliar a eficácia da fiscalização Municipal, de modo especial , a 

dos serviços públicos autorizados, permitidos ou concedidos; 

III. Analisar os custos dos serviços e os índices de produtividade; 

IV. Investigar os casos de descumprimento de dever funcional, por 

omissão, desídia ou incapacidade, incluídos os de ausências 

reiteradas aos serviços, e propor a sanção que couber; 

V. Examinar os casos de mau atendimento aos usuários dos serviços 

públicos municipais e fazer recomendações; 

VI. Controlar a utilização dos veículos e equipamentos; 

VII. Analisar a evolução dos cursos de pessoal e material e fazer 

recomendações; 

VIII. Analisar as razões técnicas dos aditamentos contratuais e suas 

implicações, em termos financeiros e de consecução de 

resultados; 

IX. Colaborar com a Assessoria de Planejamento e Coordenação, no 

desempenho de suas atribuições; 

X. Executar, ainda, as atribuições que lhe foram definidas em lei 

específica; 

XI. Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão fiscal, 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e 
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entidades da administração direta e indireta, com vistas à 

ampliação da receita, à utilização racional dos recursos e bens 

públicos e ao cumprimento da legislação que disciplina estes 

tipos de gestão; 

XII. Elaborar, analisar e submeter à apreciação do Chefe do Poder 

Executivo, estudos, propostas de diretrizes, programas e ações 

que objetivem: 

a) Racionalização da execução da despesa; 

b) O aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, no âmbito das administrações direta e 

indireta do Município; 

c) A implementação de medidas que visem a ampliação das 

receitas orçadas; 

XIII. Acompanhar: 

a) A execução física e financeira dos projetos e atividades; 

b) A ampliação dos recursos públicos, sob todos os 

aspectos. 

XIV. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, 

a execução dos orçamentos municipais e dos programas de 

governo; 

XV. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 

eficácia e eficiência, das gestões orçamentárias, financeira e 

patrimonial nos órgãos, fundos e entidades da Administração 

Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por 

entidade de direito privado; 
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XVI. Subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, 

orçamentos e avaliações relativas à gestão dos órgãos e 

entidades da Administração Municipal; 

XVII. Executar os trabalhos de inspeção nos órgãos e entidades que 

compõem a Administração Municipal; 

XVIII. Verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, 

utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele 

que por ação ou omissão der causa a perda, subtração ou estrago 

de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade 

do Município; 

XIX. Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores, inclusive 

do Prefeito Municipal ao final de sua gestão, quando não 

prestadas voluntariamente; 

XX. Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, 

sobre as contas e balanço geral do Município e nos casos de 

inspeções, verificação e tomadas de contas; 

XXI. Zelar pela organização e manutenção atualizada dos cadastros 

dos responsáveis por valores e bens públicos; 

XXII. Zelar pelo controle de estoque, almoxarifado, patrimônio, obras 

em execução, abastecimento e manutenção de veículos; 

XXIII. Acompanhar a execução dos contratos e convênios; 

XXIV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

bem como dos direitos e haveres do Município. 
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§ 2º. Todo ato do Controle Interno na função de Corregedor, nos 

limites de sua competência, constará de relatório conclusivo, com 

recomendações para medidas corretivas. 

 

SEÇÃO V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 

 
Art. 43. Compete à Secretaria Municipal de Governo a coordenação 

de assuntos de governo, envolvendo, fundamentalmente: 

I. Relacionamento da Administração com a Câmara Municipal, os 

Poderes Públicos federal e estadual, os demais Municípios e os 

segmentos comunitários; 

II. Articulação com os vereadores, tendo em vista que suas 

conclusões e indicações sejam objeto de pronto exame e a 

solução que couber; 

III. Acompanhamento, junto à Câmara Municipal, da tramitação dos 

projetos de leis; 

IV. Organização e controle de agendas e reuniões de interesse do 

governo; 

V. Planejamento de campanhas de caráter comunitário e orientação 

de sua execução; 

VI. Atendimento a partes e autoridades; 

VII. Minuta, registro e publicação de expedição dos atos do Prefeito 

Municipal; 

VIII. Representação do Prefeito Municipal em solenidade; 
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IX. Colaboração com a Divisão de Planejamento e Controle, na 

elaboração dos relatórios gerais de execução; 

X. Centralizar, e supervisionar as atividades relativas à compra, 

recebimento, guarda e distribuição de materiais e equipamentos; 

XI. Promover, juntamente com a Procuradoria Jurídica, o 

desenvolvimento perfeito de todo o processo de compra e 

licitatório; 

XII. Elaborar e propor em articulação com os demais órgãos da 

Prefeitura, a política de desenvolvimento do Município e 

acompanhar sua implementação; 

XIII. Consolidar a elaboração e coordenar implantação do plano de 

ação anual do Governo Municipal e de sua programação global e 

setorial em articulação com as demais Secretarias; 

XIV. Coordenar, em articulação com a Secretaria Municipal da 

Fazenda, a elaboração do orçamento anual e plurianual de 

investimentos, acompanhar sua execução e avaliar seus 

resultados, propondo as medidas corretivas necessárias; 

XV. Implementar em articulação com as Secretarias, ações de 

modernização administrativa, notadamente a informatização dos 

serviços; 

XVI. Coordenar a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; 

XVII. Executar tarefas afins determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 
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ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

 
Art. 44. Compete a Assessoria de Gestão e Planejamento: 

I. Exercer a coordenação político - administrativo dos assuntos da 

Prefeitura, segundo diretrizes fixadas pelo Prefeito Municipal e 

nos limites da delegação; 

II. Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações 

político - administrativos com os munícipes, órgãos e entidades 

públicas e privadas e associações de classes; 

III. A supervisão controle e organização das atividades relativas às 

compras de materiais, equipamentos e contratação de serviços, 

licitações, cadastro de fornecedores, controle de preços e 

controle das dotações orçamentárias; 

IV. Supervisão juntamente com a procuradoria Jurídica, do 

desenvolvimento de todo o processo licitatório; 

V. Liberar por delegação expressa do Prefeito ordens de compras; 

VI. Gerenciar em cooperação com as secretarias a parte 

administrativa da Prefeitura Municipal; 

VII. Coordenar, com a participação dos órgãos de administração 

direta ou indireta, a elaboração do plano diretor, entendido 

como o conjunto de diretrizes de desenvolvimento municipal, 

de natureza institucional, físico – territorial, econômica e social; 

VIII. Controlar a implantação dos programas e projetos em que se 

consubstanciem as diretrizes mencionadas no inciso anterior; 
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IX. Orientar, coordenar e controlar a elaboração ou promover a 

elaboração dos cadastros técnicos, incluídos o cartográfico, 

imobiliário, de prestadores de serviços e produtores e o de 

comércio, bem como o dos equipamentos urbanos e 

comunitários (água, esgotos, pavimentação, iluminação pública 

e áreas verdes, entre outros); 

X. Orientar, coordenar e controlar a elaboração ou revisão das 

normas pertinentes a zoneamento, uso e ocupação do solo, 

edificação particular, fiscalização, uso dos bens públicos e 

licitações; 

XI. Elaborar estudos de delimitação da zona urbana; 

XII. Fazer diagnósticos dos problemas do Município; 

XIII. Executar atividades de aperfeiçoamento institucional - 

administrativo; 

XIV. Participar de elaboração de lei de diretrizes orçamentárias; 

XV. Coordenar a elaboração das propostas de orçamento anual e de 

planos de investimentos; 

XVI. Controlar a execução orçamentária, sob o ângulo dos projetos e 

programas de governo; 

XVII. Orientar e manter sob controle a implantação e a atualização do 

controle físico - financeiro da execução setorial e global dos 

planos, programas, projetos e atividades; 

XVIII. Orientar, coordenar e controlar a implantação de sistema de 

processamento de dados e dos serviços de microfilmagem; 

XIX. Realizar ou promover estudos de tarifas e preços públicos; 
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XX. Manter atualizadas as plantas topográficas e cadastrais do 

Município. 

 

§1º.  Incumbe, ainda, à Assessoria Especial de Gestão e Planejamento 

implantar e manter atualizados os controles fundamentais da ação 

administrativa da Prefeitura, notadamente os relativos: 

a) À evolução da receita e da despesa, por item, de custeio e de 

capital; 

b) À execução dos programas, projetos e atividades, em termos 

físico - financeiros; 

c) À execução dos contratos, no que toca à observância das 

especificações do objeto contratado, dos prazos e, ainda, em 

relação aos desembolsos, confrontados com os respectivos 

cronogramas físico - financeiros. 

 

DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
Art. 45. Compete ao Departamento de Comunicação Social: 

I. Orientar, coordenar, controlar e manter atualizado o sistema de 

correspondência e arquivo do Gabinete; 

II. Realizar e acompanhar os expedientes de natureza especial, a 

critério do Prefeito Municipal; 

III. Minutar, registrar e publicar os atos do Executivo Municipal; 
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IV. Incumbir-se da atividade de criação, digitação, diagramação e 

publicidade dos assuntos, atividades do interesse da própria 

Assessoria e do Prefeito Municipal; 

V. Participar, sob a orientação e controle da Assessoria de 

Planejamento e Controles, da elaboração dos relatórios gerais 

de desempenho do Governo Municipal; 

VI. Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação do 

interesse da Assessoria e do Gabinete; 

VII. Supervisionar os programas de eventos, incluída a expedição de 

convites; 

VIII. Planejar, orientar e controlar o serviço de comunicação social. 

 
DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER.  

 
Art.46. Compete ao Departamento de Esporte, Lazer: 

I. Promover, implantar e executar programas, bem como fixar 

diretrizes relativas ao desenvolvimento das atividades 

esportivas, recreativas no Município; 

II. Promover, em colaboração com associações e clubes esportivos, 

concursos e torneios e outras atividades que estimulam o 

desenvolvimento do esporte e da educação física; 

III. Programar, coordenar e controlar o sistema promocional de 

eventos esportivos no Município; 

IV. Promover torneios, concursos, exposições e atividades 

desportivas afins juntamente com clubes, associações e órgãos 

públicos e privados, em sistema de cooperação mútua, visando 
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o desenvolvimento do esporte e da educação física como 

elemento educativo da população; 

V. Apoiar outros órgãos e entidades nas promoções e realizações 

de campanhas educativas e de esclarecimentos, objetivando a 

criação de hábitos pertinentes à prática de atividades esportivas 

e de lazer; 

VI. Controlar as promoções e recreações esportivas e de lazer 

promovidas por instituições públicas e privadas no Município; 

VII. Organizar o calendário de eventos recreativos do Município; 

VIII. Auxiliar na programação de competições esportivas escolares, 

oficiais promovidas pelo Município; 

IX. Propor medidas no seu campo de atuação, visando criar 

oportunidades e atividades nas diversas modalidades 

desportivas e recreativas, de modo a ampliar o número de 

participantes; 

X. Administrar o Ginásio Poliesportivo; 

XI. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADE-MEIO 

SEÇÃO I 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

RECURSOS HUMANOS 
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Art. 47. Compete à Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos: 

I. Desenvolvimento de recursos humanos: recrutamento, seleção, 

treinamento; 

II. Registros de pessoal: controles de nomeação, contratação, 

freqüência e movimentação; controle dos cargos e remuneração; 

expedientes de concessão de benefícios; preparo do pagamento; 

III. Assistência ao servidor; 

IV. Material: licitação, compras, almoxarifado, controle de distribuição 

e consumo de material; 

V. Cadastramentos técnicos, entre outros, de imóveis, 

estabelecimentos de indústria, comércio e prestadores de serviços, 

postos de revenda de combustíveis e lubrificantes, portos de areia e 

cascalheiras. 

VI. Patrimônio e almoxarifado (identificação, controles, preservação, 

defesa, cessão de uso); 

VII. Protocolo (recebimento e expedição de documentos e 

correspondência; arquivo geral; controles); 

VIII. Desenvolver e manter serviços de informática para atender às 

necessidades da Administração, em suporte às demais áreas; 

IX. Serviços gerais (cantina, serviço de cópias, vigilância e zeladoria 

do prédio - sede da Prefeitura). 

X. Encarregar-se, em articulação com as demais Secretarias, dos 

assuntos relativos ao desenvolvimento dos recursos humanos da 

Prefeitura; 
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XI. Coordenar e controlar as atividades relacionadas com pessoal, 

desenvolvimento de recursos humanos e concurso público para 

ingresso de servidores na Administração Municipal; 

XII. Promover atualização e avaliação do Plano de Carreiras e 

Vencimentos do Servidor Público Municipal; 

XIII. Promover a implantação e avaliação de Sistema de Avaliação de 

Desempenho e de mérito do Servidor Público Municipal; 

XIV. Administrar todos os convênios com organizações de natureza 

pública,  de interesse da municipalidade, desde o estudo de sua 

viabilidade, assinatura, execução e apresentação dos resultados a 

cada exercício, primando pela lucratividade do Município no 

aspecto orçamentário financeiro; 

XV. Executar tarefas afins determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 
Art. 48. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda: 

I. Elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Planejamento, as políticas fiscal e financeira do 

Município; 

II. Exercer a administração Tributária do Município, especialmente 

o lançamento, a arrecadação e a fiscalização de tributos 

municipais; 
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III. Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências 

intergovernamentais; 

IV. Coordenar as atividades, de fiscalização dos contribuintes e 

aplicação da legislação tributária municipal; 

V. Providenciar a contabilização orçamentária, financeira e 

patrimonial; 

VI. Coordenar as atividades relativas ao recebimento, guarda e 

movimentação de dinheiro e valores; 

VII. Providenciar a elaboração, manutenção e atualização do 

Cadastro Técnico Municipal; 

VIII. Articular-se com a Procuradoria Jurídica com a finalidade de 

promover a cobrança da dívida inscrita; tributação, arrecadação 

e fiscalização dos tributos e demais receitas municipais; 

IX. Inscrição e cobrança da dívida ativa; 

a) coordenar de forma efetiva a fiscalização prevista no Código 

Tributário Municipal; 

b) exercer o poder de polícia para evidenciar infrigëncia à 

legislação municipal, de qualquer natureza; 

c) procurar entender a infrigência quanto à legislação das esferas 

superiores e informar aos órgãos pertinentes para atuação para 

que assim não seja negligente o Município; 

X. Tesouraria: recebimento, pagamento, guarda e movimentação 

de dinheiro e outros valores do Município ou caucionados; 

expedição de boletins de caixa e outros demonstrativos; 

fiscalização e tomada de contas dos órgãos da Administração 
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acaso encarregados do recebimento de dinheiro e outros 

valores; 

XI. Contabilidade: registro e controle, segundo as regras de 

contabilidade pública, da administração financeira, 

orçamentária e patrimonial; 

XII. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-FIM 

 

SEÇÃO I 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Art. 49. Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

I. Elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Planejamento, as políticas municipais de educação 

e cultura; 

II. Promover o desenvolvimento integral da criança, no que se 

refere à nutrição, socialização e desenvolvimento 

psicopedagógico; 

III. Ministrar e desenvolver o ensino em âmbito municipal, com 

ênfase ao ensino fundamental; 

IV. Administrar os estabelecimentos de ensino mantidos pelo 

Município; 
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V. Coordenar as atividades relativas a programas de alimentação 

escolar; 

VI. Coordenar em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos o desenvolvimento dos 

servidores, promovendo cursos especializados; 

VII. Celebrar convênios e coordenar a sua operacionalização, bem 

como a prestação de contas; 

VIII. Articular-se com a Secretaria de Estado da Educação e em 

especial com a Superintendência Estadual de Ensino ou órgão 

equivalente para viabilizar programas e projetos na sua área de 

ação; 

IX. Organizar incentivar e promover os eventos culturais do 

Município; 

X. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

SEÇÃO II 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

 

Art. 50. À Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico compete: 

I. Planejar conjuntamente com o Gabinete do Prefeito as diretrizes 

da Programação referente à Agricultura e Pecuária; 
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II. Fomentar e prestar assistência técnica aos agricultores e 

pecuaristas do Município. 

III. Incentivar a agroindústria 

IV. Assessorar convênios existentes entre a Prefeitura de Santana 

do Riacho e órgãos correlatos; 

V. Localizar e captar recursos financeiros, materiais e outros juntos 

aos órgãos públicos estaduais e federais para o fomento da 

agropecuária do Município; 

VI. Orientar e executar serviços de fiscalização de produtos 

agropecuários; 

VII. Atuar em defesa dos produtores quanto a comercialização de 

seus produtos; 

VIII. Estimular o aumento da produtividade da atividade 

agropecuária do município; 

IX. Estimular a melhoria da condição do homem no campo em 

nosso município; 

X. Buscar junto aos órgãos estaduais e federais, bem como na 

iniciativa privada, recursos e meios para o desenvolvimento 

econômico do município.  

XI. Exercer a vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; 

XII. Elaborar e executar ações de pesquisas e experimentação 

agropecuária; 

XIII. Elaborar e manter atualizado o cadastro dos produtores rurais 

do município; 
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XIV. Exercer demais funções correlatas e compatíveis com o 

funcionamento da Secretaria. 

 

SEÇÃO III 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Art. 51. Compete à Secretaria Municipal de Saúde: 

I. Elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Planejamento, as políticas municipais de saúde; 

II. Gerenciar com o Prefeito, o Fundo Municipal de Saúde, e 

providenciar a sua prestação de contas; 

III. Participar do planejamento e organização da rede regionalizada 

e hierarquizada do Sistema Unificado de Saúde – SUS, em 

articulação com sua direção estadual; 

IV. Promover o levantamento dos problemas de saúde da população 

do município, a fim de identificar as causas e combater as 

doenças com eficácia; 

V. Coordenar o levantamento de indicadores epidemiológicos 

visando a escolha operacional e a definição das políticas de 

saúde pública do Município; 

VI. Participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 

VII. Promover o cumprimento das normas e posturas municipais 

relativas a sua área de atuação; 
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VIII. Celebrar contratos e convênios com entidades privadas 

prestadoras de serviços de saúde, bem como controlar e avaliar 

sua execução; 

IX. Fomentar a criação de consórcios intermunicipais de saúde, 

visando melhorar a saúde pública do Município; 

X. Articular-se com a Secretaria Municipal de Promoção Social 

visando operacionalizar programas e projetos de sua área em 

conjunto com os Conselhos Municipais de Assistência Social e 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

XI. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

 

SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO 

SOCIAL 

 

Art. 52. Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social: 

I. Elaborar programas e projetos de desenvolvimento na área do 

Trabalho e assistência social com a colaboração de órgãos e 

entidades da administração pública e da iniciativa privada; 

II. Promover o levantamento de dados visando à elaboração do 

diagnóstico social do município; 

III. Promover o desenvolvimento de projetos que visem à melhoria 

da qualidade da moradia; 
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IV. Elaborar e propor ao Prefeito em articulação com a Secretaria 

Municipal de Planejamento, as políticas de promoção social e 

desenvolvimento comunitário; 

V. Formular e coordenar ações de assistência social relativas à 

cobertura da população em risco social; 

VI. Cooperar na promoção do desenvolvimento sócio-econômico da 

comunidade; 

VII. Incentivar e prestar apoio a entidades e associações civis que 

visem o desenvolvimento comunitário e a promoção social; 

VIII. Estimular as Uniões Comunitárias e promover discussões com 

os moradores e com as unidades de representação dos 

problemas vividos, buscando alternativas de ações viáveis; 

IX. Estudar e propor soluções assistenciais, em situações de 

emergência, em situações de emergência e de calamidade 

pública; 

X. Pronunciar-se sobre as solicitações das entidades assistenciais 

de Município, relativas a subvenções ou auxílios; 

XI. Articular-se com os Conselhos Municipais de Assistência 

Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente para garantir 

a implantação de programas e projetos em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Saúde; 

DEPARTAMENTO DE CADASTRO 

XI - Compete ao Departamento de Cadastro:  

a)  Manter atualizado cadastro municipal de assistência social; 
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b) Executar as ações  da Secretaria no sentido de cadastrar todo e 

qualquer cidadão que de alguma forma possa ser integrado em 

programas de Governo, quer seja de esfera municipal ou esferas 

superiores de governo; 

XII. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

SEÇÃO V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS 

 

Art. 53. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos: 

I. Coordenar as atividades concernentes à construção e 

conservação de obras e instalações, bem como a prestação de 

serviços públicos de natureza urbana e rural de interesse social; 

II. Coordenar as atividades relativas à elaboração de projetos de 

obras públicas municipais e os respectivos orçamentos; 

III. Promover a construção, pavimentação e conservação de 

estradas municipais e vias urbanas; 

IV. Coordenar e responsabilizar-se pela administração das obras e 

serviços de execução direta do Município; 

V. Desenvolver juntamente com a Secretaria Municipal de 

Planejamento o cronograma físico e financeiro das obras; 
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VI. Elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Planejamento as políticas municipais referentes a 

obras e serviços urbanos; 

VII. Planejar, normalizar e fiscalizar a organização e o 

funcionamento dos sistemas viários e de transportes públicos; 

VIII. Coordenar a elaboração da legislação urbanística do Município 

em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento; 

IX. Promover a fiscalização e o cumprimento da legislação 

urbanística do Município; 

X. Coordenar, supervisionar e promover a execução da coleta 

regular e o transporte do lixo, desde os pontos de produção até 

os locais de destinação final; 

XI. Coordenar e controlar a limpeza capina e varrição de 

logradouros públicos no perímetro urbano; 

XII. Acompanhar os assuntos de interesse do Município no que se 

referem os programas e projetos relativos à conservação 

ambiental, junto a entidades públicas e privada; 

XIII. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

                                  SEÇÃO VI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO 

AMBIENTE 
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Art. 54. Compete à Secretaria Municipal de Turismo e Meio 

Ambiente: 

I. Coordenar e fiscalizar as atividades turísticas no município 

II. Difundir o turismo local com ênfase para as belezas naturais do 

município; 

III. Realizar estudos, planejar, coordenar e supervisionar o 

desenvolvimento turístico do município com ações voltadas 

para a população local; 

IV. Desenvolver ações que envolvam a comunidade na exploração 

sustentável do potencial turístico da região; 

V. Desenvolver ações de educação ambiental; 

VI. Atuar junto aos órgãos de defesa ambiental no sentido de 

proteger o meio ambiente do município; 

VII. Ministrar cursos e palestras junto a comunidade sobre meio 

ambiente principalmente junto a classe estudantil; 

VIII. Elaborar projetos e desenvolver ações de proteção ao meio 

ambiente.    

IX. Exercer o poder de policia no sentido de fiscalizar os produtos 

de bens e serviços produzidos no âmbito municipal que de 

alguma forma interfira nos recursos ambientais; 

X. Promover a Execução de convênios afins com o Departamento 

de Meio Ambiente. 
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CAPÍTULO VI 

DAS MEDIDAS RELATIVAS À IMPLANTAÇÃO DA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

 

Art. 55. A implantação dos órgãos da Administração Municipal far-

se-á por meio da efetivação das seguintes medidas e providências: 

I. Elaboração e aprovação do Manual de Organização da 

Prefeitura; 

II. Provimento das respectivas direções superiores com a posse e 

investidura dos seus respectivos titulares; 

III. Dotação dos órgãos de elementos materiais e humanos 

indispensáveis ao seu pleno e eficaz funcionamento; 

IV. Instruções às Chefias da estrutura complementar com relação às 

competências que são deferidas pelo Manual de Organização; 

V. Outras medidas que forem aconselháveis devidamente 

examinadas pela Administração Municipal e aprovadas por ato 

do Prefeito Municipal. 

 

CAPÍTULO VII 

DO MANUAL DE ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 56. O Manual de Organização da Prefeitura será baixado por 

decretos do Prefeito Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da vigência desta Lei. 
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Art. 57. O Manual de Organização da Prefeitura Municipal de 

Santana do Riacho explicitará: 

I. A estrutura administrativa complementar, a partir do nível de 

divisão dos órgãos da Administração Municipal; 

II. As competências e as atribuições específicas dos órgãos e 

unidades da estrutura administrativa básica e complementar da 

Prefeitura; 

III. Outras disposições julgadas necessárias para a consecução dos 

objetivos e atividades da Administração Municipal. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 58. Ficam criados todos os órgãos e unidades administrativas 

componentes da organização administrativa mencionada nesta Lei, os 

quais serão instalados e implantados a partir da data de publicação 

desta Lei. 

§ 1º. Serão automaticamente extintos os órgãos da organização 

administrativa anterior, passando a integrar o acervo do novo órgão os 

recursos materiais, instalações e equipamentos do órgão extinto. 

§ 2º. Ficam criados os cargos em comissão e as funções gratificadas 

constantes do Anexo I desta Lei. 

 

Art. 59. Os órgãos da Administração Municipal devem funcionar 

perfeitamente articulados e em regime de mútua colaboração. 
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Art. 60. A Administração Municipal dará atenção especial ao 

treinamento de seus servidores, fazendo-os, na medida das 

disponibilidades financeiras do Município e das conveniências 

administrativas, freqüentar cursos e estágios especiais de treinamento 

e aperfeiçoamento. 

 

Art. 61. A organização do Plano de Carreira de Cargos e Vencimentos 

da Prefeitura será estabelecida em lei específica. 

 

Art. 62. O Prefeito, mediante Decretos, Portarias, Circulares e Ordens 

de Serviço, estabelecerá normas operacionais dos serviços 

administrativos, adotando rotinas, procedimentos, formulários, que 

assegurem sua racionalização e produtividade. 

 

Art. 63. A subordinação hierárquica define-se no enunciado das 

competências, nas posições de cada órgão e no organograma geral da 

Prefeitura, que acompanha a presente Lei, Anexo I. 

 

Art. 64. Esta lei será regulamentada por decreto no que couber em 

especial as competências. 

 

Art. 65. Além das atribuições previstas nesta Lei, compete aos 

Secretários Municipais e Administradores Regionais  à ordenação de 

despesas das suas secretarias e/ou Administrações Regionais. 
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Art. 66. Esta Lei entra em vigor em 1º de junho de 2010. 

 

Art. 67. Fazem parte integrante dessa Estrutura os Anexos 

respectivos.  

 

Art. 68. Revogam-se as disposições em contrário,  mantendo em 

vigor, em especial, a Lei 416/2006, no que couber.   

 

 

Santana do Riacho, 06 de julho de 2010. 

 

Agnaldo José da Silva 

       Prefeito 


