
§ 10 0 Gabinete do Prefeito e os Departamentos Municipais constituem orgaos da
Administracao Direta do Poder Executivo Municipal, possuindo as atriouicoes
previstas nesta lei, sem personalidade jurfdica e submetidos a direcao superior do
Prefeito.

Art. 3° 0 Poder Executivo e exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos
titulares dos orgaos da Adrninistracao Direta, bern como pelos orgaos da
Adrninistracao Indireta.

Art. 2° Os servicos publicos e de interesse local serao exercidos, direta ou
indiretamente, pela Adminlstracao Municipal, ou por seus delegados, com 0
objetivo de atender a coletividade, sob 0 regime juridico publico, observados os
principios constitucionais que regem a Adminlstracao Publica.

Art. 1° 0 municipio de Sao Jose da Barra, Estado de Minas Gerais, integra com
autonomia politico-administrativa a Republica Federativa do Brasil e rege-se por
sua Lei Orqanica, pela Constituicao do Estado de Minas Gerais e pela
Constituicao Federal.

CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

LlVROI
PARTE GERAL
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Interno da Camara Municipal promulga a seguinte
Lei:

LEI COMPLEMENTAR N° 037/2009
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Paragrafo unico. Os Diretores Municipais, os Assessores e 0 Chefe de Gabinete
responderao solidariamente pelo descumprimento dos principios estabelecidos
neste capitulo.

Art. 6° A acao da Adrninistracao Municipal do Poder Executivo pautar-se-a pelos
preceitos contidos nesta lei complementar e pelos seguintes principios basicos de
gestao:
I - Planejamento;
II - Coordenacao e articulacao:
III - Contrale;
IV - Continuidade Administrativa, efetividade e rnodernizacao.

CAPiTULO III
DOS PRICiPIOS BAslCOS NA GESTAO MUNICIPAL

Art. 5° A Administracao Municipal do Poder Executivo atuara obedecendo aos
principles da legalidade, eficiencia, lmpessoalidade, moralidade, publicidade e
razoabilidade, nos termos da Constituicao Federal, da Constituicao do Estado de
Minas Gerais e da Lei Orqanica do Municipio de Sao Jose da Barra, observados
os demais principios que regem a Adrninistracao Publica.

CAPITULO II
DOS PRINCiPIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA

§ 2° Os 6rgaos e as unidades administrativas que compoern a estrutura
administrativa da Adminlstracao Direta Municipal estao representados atraves do
organograma hlerarqulco constante do Anexo desta lei complementar.

§ 1° Unidade Administrativa e, para os fins desta lei, a parte de 6rgao, dotada de
cornpetencia especifica, tais como divisao, setor, secao, etc.

Art. 4° Para efeito desta lei complementar, entende-se por subordinacao a relacao
hierarqulca, entre 0 Prefeito Municipal e os Departamentos Municipais, entre estes
orqaos e suas unidades administrativas, e entre as unidades administrativas entre
si, segundo os.respectivos niveis.

§ 2° As autarquias, fundacoes, sociedades de economia mista e as empresa
publicas municipais que vierem a ser criadas se constituirao em 6rgaos da
Administracao Indireta do Poder Executivo, possuindo suas estruturas e
atribulcoes estabelecidas na legislacao especifica e em seus estatutos.
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Art. 11. Sem prejufzo da posicao hierarquica, dos vinculos de subordinacao e
controle e das relacoes de orientacao tecnica, consideram-se entre si articulados
todos os org80s da Adrnlnlstracao Municipal do Poder Executivo, para efeito de
atuacao conjunta em consonancia com seus fins visando eliminar a dispersao de
esforcos e da duplicidade de acoes.

Art. 10. Quando submetidos ao prefeito, os assuntos dependentes de ate ou
despacho deverao ter side previamente coordenados e articulados entre tados os
departamentos municipais e demais orgaos neles interessados ou envalvidos,
inclusive quanta aos aspectos administrativos e financeiros pertinentes, par meio
de consultas e entendimentos, de modo a sempre visarem solucoes integradas e
harmonizadas com a polltica geral e setorial do municipio.

Paragrafo umco. Os atos administrativos que institufrem pianos, programas,
projetos e atividades deverao definir a quem cabe a coordenacao dos trabalhos a
serem desenvolvidos.

Art. go Coordenacao e articulacao constituem, para efeito desta lei complementar,
o entrosamento permanente das atividades entre todos os nfveis e areas do
planejamento ate a execucao de pianos, programas e projetos da adrninistracao
municipal, visando a melhor utilizacao de seus recursos humanos, financeiros e
materiais.

SECAO II
Da Coordenacao e da Articula~ao

Art. 8° A acao governamental do Poder Executivo em artlculacao com a Camara
Municipal e com os segmentos organizados da comunidade, quando couber,
obedecera ao planejamento que vise promover 0 desenvolvimento economico e
social do Municipio de Sao Jose da Barra e compreendera a elaboracao, 0
acompanhamento e a avaliacao dos seguintes instrumentos administrativos
devidamente integrados:
I - Plano de acao de governo;
II - Orcarnento Anual e Plano Plurianual;
III - Diretrizes Orcarnentarias:
IV - Proqrarnacao financeira de desembolso.

Art. 70 Planejamento e, para efeito desta lei complementar, 0 estabelecimento de
pollticas, diretrizes, objetivos, metas e normas gerais que orientem e cond uzam a
acao governamental as suas finalidades institucionais e ao cumprimento da
realizacao de services publicos de natureza urbana, rural e de interesse local do
municipio de Sao Jose da Barra.
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Art. 18. 0 Poder Executivo estabelecera os procedimentos necessaries a
efetivacao do controls na Adminlstracao mediante Decreto.

Art. 17. 0 controle na Adrninistracao Municipal do Poder Executivo sera exercido:
I - Pelos Diretores de Departamentos e pela Chefia de Gabinete, quanto a
execucao de programas e a observancia das normas gerais que regulam 0
exercicio de suas atividades;
II - Pela Contraladoria do Municipio.

Art. 16. Serao suprimidos os controles que se evidenciem como puramente
formals, ou cujo custo seja superior ao evento que se pretende evitar.

Art. 15. A Administracao Municipal devers buscar, em todos os seus niveis, a
interacao com os usuaries de seus services e com os receptores de seus
beneflclos, visando a maior eficiencia no seu controle pela comunidade.

§ 2- 0 Poder Executivo dispora de sistema de controle interno.

§ 1° 0 contra Ie externo, a cargo da Camara Municipal, sera exercido com 0 auxlllo
do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 14. Os orqaos da Adminlstracao Municipal do Poder Executivo submetem-se
aos controles externo e interne.

Art. 13. 0 controle na admlnlstracao municipal tern por finalidade assegurar que:
I - Os resultados da gestao sejam avaliados para forrnulacao e 0 ajustamento das
politicas, diretrizes, pianos, objetivos, pragramas e metas de governo;
II - Sejam cumpridos os procedimentos e normas;
III - A utilizacao de recursos seja conforme os regulamentos e as pollticas:
IV - Os recursos sejam resguardados contra 0 desperdlcio, a perda, 0 usa
indevido, 0 delito contra 0 patrirnonio publico, 0 luxe e qualquer forma de evasao:
V - Os dados sejam mantidos e apresentados de forma confiavel e de factl
entendimento.

Art. 12. Contrale e, para efeito desta lei complementar, a fiscalizacao e
acompanhamento sistematico e continuo das atividades da adminlstracao do
Poder Executivo.

SECAO III
Do Controle

Panigrafo unico. Nos casos de que trata este artigo, poderao ser dispensados
atos consensuais solenes, cada vez que for possivel ajustar-se a conjuncao de
atividades e de recursos por meio de cornunlcacoes simples ou semelhante as
formativas dos contratos escritos.
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Art. 25. 0 Prefeito Municipal prestara a Camara Municipal, contas relativas ao
exercicio anterior, nos termos da Lei Orqanlca e de outras leis aplicaveis.

Art. 24. Somente podera ser assumido compromisso financeiro que se coadune
com a proqrarnacao financeira de desembolso.

Art. 23. Os orgaos de planejamento e de financas municipais elaborarao, em
conjunto, a proqrarnacao financeira de desembolso, de modo a assegurar a
liberacao dos recursos necessaries.

Art. 22. Anualmente serao elaboradas as diretrizes orcamentarias, que
pormenorizarao 0 programa anual e a etapa do programa plurianual no exerclcio
seguinte.

Paragrafo unico. 0 Piano de Agao do Governo Municipal e a consolidacao, pelo
6rgao de planejamento, dos programas, projetos e atividades elaborados pelos
orqaos setoriais.

Art. 21. A acao admin istrativa do Poder Executivo obedecera ao Plano de Acao do
Governo Municipal, cuja aprovacao compete ao Prefeito.

CAPITULO IV
DO PLANO DE ACAO DO GOVERNO

Art. 20. A Adrninistracao Municipal do Poder Executivo prornovera sempre a
modernizacao na adminlstracao de seus orgaos e unidades administrativas,
mediante reforma, desburocrafizacao, desenvolvimento de recursos humanos em
atendimento as transforrnacoes econornicas, sociais e ao progresso tecnol6gico.

Panigrafo unico. Dentro do principle da efetividade, 0 servidor publico da
Adrninlstracao do Poder Executivo, na medida das responsabilidades e do alcance
de seu cargo, e integrador social, comprometido a agir com sensibilidade e
competencia tecnica, para articular as demandas ambientais internas e externas,
compatibilizando-as com os recursos organizacionais disponiveis.

Art. 19. Continuidade administrativa e, para efeito desta lei complementar, a
rnanutencao de pianos, programas, projetos, atividades e dos quadros dirigentes
capacitados para garantir a produtividade, a qualidade e a efetividade da acao
Administrativa Municipal.
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Art. 30. 0 Sistema Administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra
compoe-se basicamente dos seguintes 6rgaos e unidades administrativas
hierarquizadas em niveis de competencia e de atribuicoes na forma a seguir
estabelecidas:
I - Orqaos de Assessoramento:
a) - Procuradoria Geral do Municipio;
b) - Controladoria Geral;
c) - Gabinete do Prefeito;
d) - Assessoria Contabil de Governo;
e) - Orqaos e Entidades de Governo.

" - Orgao de Admlnlstracao Geral:
a) - Departamento Municipal de Adrninistracao e Financas:

CAPITULO I
DA ORGANIZACAO E ESTRUTURA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

LlVRO II
ORGANIZACAO, ESTRUTURA E COMPETENCIA DA

ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Art. 29. A supervisao governamental tern por objetivo promover a execucao de
pianos, programas e projetos do governo e a assegurar a eficacia de atuacao de
cada orqao, e a observancia da leqislacao federal e estadual que couber.

Paragrafo unico. A supervlsao governarnental compreende a orientacao, a
coordenacao e 0 controle das atividades das unidades administrativas
subordinadas.

Art. 28. Todo 0 6rgao da Adrninlstracao Municipal do Poder Executivo esta sujeito
a supervisao governamental exercida pelos titulares, excetuando-se aqueles
submetidos a supervisao direta do Prefeito.

CAPiTULO V
DA SUPERVISAO GOVERNAMENTAl

Art. 27. Quem tenha a seu cargo atividade de adminlstracao financeira ou de
contabilidade de unidade administrativa, e responsavel pela exatidao das contas e
oportuna apresentacao de balancetes, balances, e demonstracoes contabeis, na
forma da lei.
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Art. 31. A Procuradoria Geral do Municipio e a unidade responsavel pela
representacao judicial do Municipio, assessoramento, orlentacao e prevencao
juridica aos 6rgaos da Adrninistracao Direta e Indireta, pela observancia das
decisoes judiciais e disposicoes legais do Municipio, pela execucao da Divida
Ativa do Municipio, pela legalidade dos neg6cios administrativos e pela
interpretacao e inteqracao da leqislacao de interesse do Municfpio, competindo
Ihes:
I - prestar assessoramento aos 6rgaos da Adrninistracao Direta;
II - emitir pareceres administrativos, quando solicitado;
III - promover a defesa do Municfpio em Juizo, nas acoes em que 0 mesmo for
parte;
IV- propor acoes judiciais do interesse do Municipio;
V - promover a cobranca judicial dos creditos do Municipio;

SECAO I
Das Competencias dos Orgaos de Assessoramento

CAPITULO II
DAS COMPETENCIAS DOS ORGAOS

§ 5° Os titulares de cargos comissionados serao responsaveis pela direcao de
cada 6rgao ou unidade administrativa conforme prever a lei que os criar.

§ 4° a Gabinete de Prefeito se equivale aos Departamentos Municipais.

§ 3° Setor e a unidade administrativa subordinada imediatamente a Divisao ou
diretamente ao Departamento Municipal em que se encontra inserido e que
responde pelas atividades que Ihe sao atribuidas.

§ 2° Divisao e a unidade administrativa subordinada ao Departamento Municipal
em que se encontra inserida, e que responde pelas atividades que Ihe sao
atribuidas.

§ 1° Compreende-se por Departamento Municipal 0 6rgao responsavel por
agregar e implementar as atividades inerentes a um grupo de unidades que Ihe
sao subordinadas.

III - Orqaos de Admlnistracao Especifica:
a) - Departamento Municipal de Saude;
b) - Departamento Municipal de Assistencia Social;
c) - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
d) - Departamento Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente;
e) - Departamento Municipal de Aqropecuaria, Industria e Comercio,
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Art. 32. E subordinado a ProcuradoriaGeral do Municipio a Setor de Assessoria
Juridica, comas seguintes atribuicoes:
I - formular, propor e coordenar a elaboracao de normas, metodos e
procedimentos para orientar 0 planejamento,execucao e controle das atividades
de natureza juridica da Admmlstracao Municipal em conjunto e subordinando-se
as orientacoesda ProcuradoriaGeral do Municipio;
II - Dirigir e assessorar no acompanhamento da tramitacao de projetos e
programas,solucionandopossiveis problemasnesta area;
III - assessorar a Comlssao de Licitacoes, e os departamentos e unidades
administrativascom reterencia aos processosde contratacao de services e obras,
a aquisicao e/ou allenacaode materiaise equipamentos;
IV - analisar e aprovar os editais de licitacao, bern como analisar na integra 0
processo Iicitatorio, para que seja verificado 0 cumprimento do que determina 0
art. 38 da Lei 8.666/93, com vistas a hornoloqacaodo resultado pelo Prefeito;
V - orientar as departamentos e unidades administrativassabre a celebracao de
convenios e sua forma de execucao:
VI - emitir pareceres, do ponto de vista legal e juridico, sobre operacoes que
importemem obriqacoes e responsabilidadespara a AdrninistracaoMunicipal;
VII - manter sob sua guarda e responsabilidade originais de documentos legais
basicos da AdrninistracaoMunicipal;
VIII - exercer as fungoes de consultoria e assistencia juridica, bern como
manifestar-se sobre 0 aspecto juridico de todos as assuntos pertinentes a
AdrninistracaoMunicipal;
IX - elaborar parecerese responder consultasa ControladoriaGeral nos assuntos
que Ihe for submetidos;
X - executar outras atividades pertinentes.

VI - representara Municipio emjuizo au fora dele, au fazer-se representar;
VII - assessorar quando da elaboracao de projetos de leis, decretos, portarias
demais atos municipais;
VIII - coligir e organizar informacoes relativas a jurisprudencia, doutrina e
Ieqislacaofederal, estadual e municipal;
IX - zelar pelo acervo de leis, decretos e portarias Municipais, arquivando-os,
sistematicamente;
X - orientar a realizacao de sindicancia, inquerito e processo administrativo
disciplinar e tributario;
XI - aprovar minutasde editais, contratose convenios:
XII - pronunciar sobre assuntos que envolvem aspectos juridicos atinentes a
Prefeitura e representa-la perante as orqaos do Poder Judiciario e de jurisdicao
administrativa,fixando a orientacaojuridica a ser seguidaem todas as instanciase
promovendoa sua defesa;
XIII - participar de ato administrativo, formulando 0 respectivo parecer, em
especial em transacoes imobiliarias, desapropnacoes, cornlssoes de inqueritos,
processos administrativos disciplinares, avaliacao de desempenho de estaqio
probat6rio, dentre outros.
XIV - executar outras atividades pertinentes.
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Art. 33. A Controladoria do Poder Executivo tem a finalidade de avaliar a acao
governamental e a gestao dos administradores publicos municipais, por intermedio
de ftscalizacao contabit, financeira, orcarnentaria, operacional e patrimonial, e
apoiar 0 controle externo no exercicio de sua missao institucional, competindo-Ihe,
especialmente:
I - avaliar 0 cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execucao
dos programas de governo e do orc;amento do municipio;
II - fiscalizar a legalidade dos resultados, quanto a eficacia e a eficiencia da
gestao orcamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades da
admlnistracao municipal, e da aplicacao de recursos publlcos por entidade de
direito privado;
III - avaliar e propor 0 aprimoramento do controle de operacoes de credito, avais e
garantias, bem como direitos e haveres do Municipio;
IV - apoiar 0 controle externo no exercicio de sua funcao institucional;
V - examinar as demonstrac;6es contabeis, orcamentarias e financeiras, inclusive
as notas explicativas e relat6rios de orqaos e entidades da adrninlstracao direta e
indireta;
VI - examinar as prestacoes de contas dos agentes da adrninistracao direta e
indireta, responsaveis por bens e valores pertencentes ou confiados a Fazenda
Municipal;
VII - exigir 0 fiel cumprimento das leis e outros atos normativos, inclusive os
oriundos do pr6prio governo municipal, pelos 6rgaos e entidades da adminlstracao
direta e indireta;
VIII - verificar e aprimorar 0 controle contabll, financeiro, orcarnentario,
operacional e patrimonial das entidades da adrninistracao direta e indireta, quanto
a legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, apllcacao das
subvencoes, contribuicoes, auxllios e renuncla de receitas, determinando os
aprimoramentos necessarios:
IX - acompanhar a situacao fisico-financeira e orcarnentarla dos projetos e das
atividades constantes nos orc;amentos municipais;
X - determinar, acompanhar e avaliar a execucao de auditorias;
XI - propor ao Prefeito 0 bloqueio de transferencia de recursos do Tesouro
Municipal e de Contas Bancarias:
XII - elaborar e manter atualizado 0 plano de contas unlco para os 6rgaos de
adrninistracao direta e indireta;
XIII - analisar e enviar a prestacao de contas anual do Prefeito a ser encaminhado
ao Tribunal de Contas do Estado;
XIV - orientar, elaborar e expedir atos normativos concernentes a acao do sistema
de Controle Interno;
XV - avaliar os resultados das entidades conveniadas, publica ou privadas, quanto
a apficacao dos recursos repassados pelo municipio;
XVI - alertar as autoridades administrativas sob pena de responsabilidade
solidarla quando for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade;
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Art. 35. A Assessoria Contabil de Governo e 0 orqao de assessoramento ao
Prefeito e demais 6rgaos da Prefeitura nos assuntos relacionados com a
formulacao e acompanhamento da execucao do planejamento contabil global do
municl pio, competi ndo-Ihe especificamente:
I - a coordenacao do processo de elaboracao do Plano de Acao do Governo, 0
Plano Diretor do Municipio, a coordenacao do Projeto de Lei de Diretrizes
Orcamentarias, 0 Orcarnento Anual e 0 Plano Plurianual, com participacao dos
demais orqaos interessados;
II - assessorar a unidade de contabilidade da Prefeitura;
III - planejar, executar, controlar e avaliar os services de contabilidade da
Prefeitura;
IV - coordenar e promover a escrituracao contabil da receita e da despesa dos
orqaos da adminlstracao direta;
V - responsabilizar-se pela elaboracao, dlvulqacao e publicacao dos balances,
relat6rios, demonstrativos da receita e da despesa e demais documentos exigidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 4.320/64;
VI - manter permanentemente contrale das despesas com pessoal do Municipio,
cuidando para que elas nao extrapolem os limites estabelecidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal;
VII - avaliar 0 cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execucao
dos programas de governo e do orcarnento do municipio;

Art. 34. 0 Gabinete do Prefeito tem por finalidade 0 assessoramento direto
Chefe do Executivo, com atuacoes no Setor Politico e competencla nas areas d
relacionamento com 0 Legislativo, auxiliando no atendimento e no
encaminhamento dos munlcipes aos 6rgaos competentes da Prefeitura, para
solucionar ou atender as suas relvindicacoes ou consultas, bern como fiscalizar as
atividades de todos os 6rgaos da Prefeitura, mantendo 0 Prefeito informado sobre
os acertos e deflcienclas de cada um, competindo-Ihe tambern:
1- exercer as funcoes pollticas de atendimento de autoridades e de munlcipes:
II - coordenar as relacoes institucionais entre 0 Poder Executivo Municipal e os
demais Poderes Publicos em todas as esferas de Governos;
III - formular a politica geral do governo em conjunto com os demais
Departamentos Municipais e demais orqaos subordinados diretamente ao Prefeito;
IV - planejar, centralizar, coordenar e executar as atividades de publicidade,
cornunicacoes, jornalismo e relacoes publicas do Prefeito e da Prefeitura;
V - preparar, registrar, publicar e divulgar os atos do Municipio;
VI - coordenar as relacoes politico-administrativas com outros Municipios e com
entidades privadas ou governamentais;
VII - obter, elaborar e prestar as lnformacoes requeridas pela Camara Municipal;
VIII - promover cornunicacoes e atos secretariais do Prefeito Municipal.
IX - planejar, coordenar, assessorar e executar as atividades ligadas aos
movimentos cornunitarios locais;
X - interagir os departamentos, promovendo a cooperacao e 0 trabalho conjunto;
XI - outras atividades pertinentes.
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Art. 36. Os Or9aos, Entidades de Governo e Conselhos Municipais sao unidades
de services instituidas atraves de leis ou da celebracao de convenlos entre 0
Municipio de Sao Jose da Barra e orgaos ou entidades publicas, federais,
estaduais e municipais, e privadas, visando a cooperacao tecnlca, administrativa
ou financeira, de modo especial para manter 0 funcionamento no alistamento
eleitoral, defesa do consumidor, emissao de carteiras profissionais e de saude,
defesa civil, educacao, pesos e medidas, protecao ao patrimcnio historico,
rnanutencao da ordem publica e do transite urbano, bern como servlcos e
atividades dos direitos de cidadania de seu municipio e os inscritos como de
competencia comum da Uniao, do Estado e do Municipio segundo a Constitulcao
da Republica e do Estado.

VIII - fiscalizar a legalidade dos resultados, quanto a eficacia e a eflclencia
gestao orcamentaria, financeira e patrimonial nos orgaos e entidades da
Adrnlnistracao Municipal, e da apllcacao de recursos publicos por entidades de
direito privado;
IX - avaliar e propor 0 aprimoramento do controle de operacoes de credlto, avais e
garantias, bem como direitos e haveres do Municipio;
X - apoiar 0 controle externo no exercicio de sua funcao institucional;
XI - examinar as dernonstracoes contabeis, orcarnentarias e financeiras, inclusive
as notas explicativas e relatorios de or9aos e entidades da administracao direta e
indireta;
XII - examinar as prestacoes de contas dos agentes da adminlstracao direta e
indireta, responsaveis por bens e valores pertencentes ou confiados a Fazenda
Municipal;
XIII - verificar e aprimorar 0 controle contabil, financeiro, orcamentario,
operacional e patrimonial das entidades da adrnlnistracao direta e indireta, quanto
a legaJidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, apllcacao das
subvencoes, contribuicoes, auxilios e renuncia de receitas, determinando os
aprimoramentos necessaries:
XIV - acompanhar a situacao flsico-econornica e orcamentaria dos projetos e das
atividades constantes nos orcarnentos municipais;
XV - determinar, acompanhar e avaliar a execucao de auditorias;
XVI - elaborar a prestacao de contas anual do prefeito;
XVII - propor ao Prefeito 0 bloqueio de transferencia de recursos do Tesouro
Municipal e de Contas Bancarias:
XVIII - orientar e assessorar os departamentos municipais e unidades
administrativas na execucao do plano plurianual, lei orcamentarla anual e lei de
diretrizes orcarnentarias:
XIX - trabalhar em parceria com 0 Departamento Municipal de Adrninistracao e
Financas, em especial junto ao Setor de Contabilidade;
XX - emitir parecer contabil sobre assuntos que forem submetidos a apreciacao;
XXI - executar outras atividades correlatas.
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Art. 37. 0 Departamento Municipal de Administracao e Flnancas e 0 org80 que
centraliza as atividades administrativas relacionadas com os sistemas de pessoal,
correspondencia, material, adrninistracao de bens patrimoniais, preparacao de
processos para despacho final, lavratura de contratos, assentamento de atos e
fatos relacionados com a vida funcional dos servidores, bern como, 0 protocolo e 0
arquivo, alem de executar as seguintes atividades:
I - planejamento, coordenacao e execucao de atividades relacionadas com
recursos humanos, e treinamento de pessoal;
II - zelar pelo patrtmonlo, docurnentacao, protocolo, arquivo, material e
adrninistracao de bens patrimoniais;
III - apllcacao da legislay80 tributaria municipal e reaiizar 0 lancarnento,
arrecadacao e fiscalizacao de tributos e de rendas municipais;
IV - lavraturas de contratos, registro e apllcacao de leis, decretos, portarias, editais
e outros, bem como 0 controle da tramitacao de Projetos de Lei na Camara de
Vereadores;
V - elaboracao do orcarnento, controle financeiro, patrimonial e contabil e
fiscalizacao da receita e despesa;
VI - contrale e coordenacao de ernissao de alvaras de localizacao e/ou
funcionamento e de ernissao de alvaras de obras a particulares;
VII - 0 censo municipal do ICMS e outros;
VIII - prestar, tarnbern, orientacao fiscal ao contribuinte da leqislacao trlbutaria,
atuando no que couber;
IX - elaboracao da proposta orcamentarla em conjunto com os demais
Departamentos e da Assessoria Contabil de Governo;
X - 0 controle do saldo bancarlo, divida publica, pagamentos dos compromissos
da municipalidade, guarda e rnovirnentacao dos bens e valores;
XI - preparacao das llcltacoes conforme necessidade da Adminlstracao Municipal
e/ou solicitado pelos demais Departamentos e coleta de precos para aquisicao de
materiais de qualquer natureza, distribuindo-se aos demais Orqaos e unidades
administrativas, e contratacao de obras e services pretendidos;
XII - elaboracao, rnanutencao e atualizacao do cadastro tecnico municipal;
XIII - planejamento, coordenacao e execucao das atividades relacionadas ao
transporte municipal;
XIV - conservacao e manutencao de frota de rnaquinas e veiculos da
municipalidade;
XV - a prornocao e coordenacao do processo de planejamento e desenvolvimento
geral do municipio e de sua rnodernlzacao administrativa, e controlar e avaliar os
resultados da execucao do processo de planejamento;

SECAO II
Das Competencias dos Orgaos de Adrnlnlstracao Geral
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Paragrafo unico. Os instrumentos referidos no "caput" deste artigo disclplinara
sobre a direcao, coordenacao, execucao e a forma de atuacao e flscalizacao no
Municipio dos respectivos orqaos, entidades ou instituicoes,



Art. 40. Sao cornpetenclas do Setor de Recursos Humanos:
I - coordenar, controlar, executar e realizar estudos referentes a vida funcional e
financeira dos servidores;
II - realizar a contagem de tempo de service;
III - recrutamento e aperfeicoamento de pessoal;
IV - observar normas legais que dispoern sobre a funcao publica;
V - colaborar com a criacao, a classiflcacao e 0 provimento de cargos;
VI - verificar sistemas de classificacao e de retribuicao financeira;
VII - atender a legislagao aplicavel sobre sistema de aposentadoria;
VIII - aplicar os principios de adminisfracao de pessoal;
IX - realizar a matricula dos servidores e carteiras funcionais;
X - coordenar a realizacao da devida avaliacao pslcoloqlca dos servidores;
XI - organizar 0 cadastro funcional dos servidores e sua frequencia;

Art. 39. Sao competencias do Setor de Contabilidade:
I - prestar apoio tecnlco ao Setor Contabil, bern como realizar 0 controle das
verbas publlcas, apresentando relatorios sucintos;
II - coordenar, executar e fiscalizar a realizacao do orcamento, controlar e analisar
a documentacao relativa a execucao da despesa e captacao de receita, contratos
e aplicacao de fundos, exercer fiscalizacao, proceder a registros contabeis,
executar outras atividades afins;
III - executar as prestacoes de contas dos convenios e contratos firmados entre 0
Municipio e a Uniao, Estado ou qualquer outro orqao:
IV- analisar e fiscalizar as prestacoes de contas feitas por outras entidades,
referente aos convenios e contratos firmados com 0 Municipio;
V - controlar os prazos de execucao dos pianos de trabalho;
VI - encaminhar as prestacoes de contas nos prazos estipulados;
VII - controlar a aplicacao dos recursos;
VIII - orientar sobre a devida apllcacao dos recursos;
IX - executar outras atividades afins.

Art. 38. Sao subordinados ao Departamento Municipal de Adminlstracao e
Finances as seguintes unidades:
I - Setor de Contabilidade;
II - Setor de Recursos Humanos;
III - Setor de Arrecadacao e Fiscalizacao de Tributos;
IV - Setor de Tesouraria;
V - Setor de Llcitacoes:
VI - Setor de Compras e Almoxarifado;
VII - Setor de Transportes;
VIII - Setor de Manutencao de Veiculos e Maquinas:

XVI - a coordenacao geral da Prefeitura;
XVII - elaboracao de estudos tecnicos e atividades inerentes a programas de
modernizacao administrativa;
XVIII - executar outras atividades pertinentes.
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Art. 42. Sao competencies do Setor de Tesouraria:
I - proceder ao recebimento, guarda e movlrnentacao de valores e tltulos do
Municipio ou a ele entregues como consiqnacao, caucao ou fianca:
II - pagar as despesas do Municipio;
III - orientar e sugerir a reallzacao de contratos com estabelecimentos bancarios;
IV - controlar os saidas bancarios e em caixa;
V - requisitar tal5es de cheques;
VI - controlar os creditos adicionais e de transferencia de verbas, providenciar
suprimento de dinheiro a outros orqaos do municipio;
VII - executar 0 contra Ie e devolucao de caucao ou fianca:
VIII - elaborar diariamente a boletim do movimento geral da Tesouraria;
IX - providenciar assinatura de endossos;
X - realizar a aplicacao financeira de recursos proprios e oriundos de convenios:
XI - emitir relatorios pertinentes a sua area de atuacao:

Art. 41. Sao cornpetenclas do Setor de Arrecadacao e Tributos:
I - organizar, elaborar e controlar rigorosamente todos as processos, controles e
services necessaries para fins de tributacao:
II - realizar e organizar a cadastra irnobiliano:
III - propor normas e sugerir alteracoes a leqlslacao tributarla:
IV - fazer as devidos lancarnentos tributaries;
V - cobrar tributos da competencia de outras esferas governamentais de interesse
do municipio, desde que autorizados em lei;
VI - fornecer alvaras, certid5es solicitadas que atenderem as requisitos legais e
Habite-se para as novas construcoes:
VII - lavrar auto de infracao par contravencao ao Codigo de Posturas e/ou ao
Codiqo Trlbutario:
VIII - exercer a fiscalizacao da industria, do cornerclo, dos produtores e
prestadores de services fixos au ambulantes, verificando a regularidade do
licenciamento inclusive das bancas au caminhao-feira, conferindo suas licences,
apreender par infracao de leis e regulamentos as mercadorias e objetos expostos,
negociados au abandonados nas ruas e logradouros publicos:
IX - notificar, intimar, e praticar outras diliqencias solicitadas par orqaos da
Prefeitura;
X - registrar a inicio, 0 encerramento definitivo e as alteracoes ocorridas nas
atividades comerciais e industriais;
XI - fiscalizar pontos de taxi;
XII - notificar a Iancarnento e a debito de tributos, bern como a neqociacao dos
mesmos;
XIII - praticar todos os atos necessarlos para a devida execucao da divida ativa
dentro do prazo prescricional;
XIV - executar outras tarefas afins.
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XII - realizar as atividades necessarias para a efetivo pagamento de pessoal;
XIII - controle e realizacao de cursos de capacitacao:
XIV - executar outras atividades afins.



Art. 45 - Sao competencias do Setor de Transportes:
I - controlar 0 vencimento, providenciar 0 pagamento e manter a guarda de toda a
documentacao obriqatoria (CRLV/CRV) dos veiculos da freta do municipio;
II - receber as notificacoes de transite, abrir processo notificando e orientando a
unidade/orqao, que mantern a carga patrimonial do veiculo, quanta aos
procedimentos a serem adotados para identificacao do condutor e pagamento da
multa;
III - manter em seus registros copla e controle das datas de vencimento das CNH
de todos os rnotoristas, tomando as providencias cabiveis quanta as datas de
vencimento e notiflcacao dos motoristas e orqaos:

Art. 44. Sao competencies do Setor de Compras e Almoxarifado:
I - realizar as cotacoes de precos de produtos e services solicitados;
II - realizar a compra ou contratacao dos predutos e services quando nao se
enquadrar em situacao de licitacao:
III - orientar os orqaos e unidades administrativas quando houver necessidade de
licitar;
IV - realizar 0 recebimento, aceltacao, armazenagem, distribulcao, carga, controle
de estoque, renovacao do estoque e descarga;
V - controlar as atividades do almoxarifado;
VI - manter atualizado 0 lnventario de bens, realizando inventarlos perlodicos:
VII - manter sistema eficiente de controle de estoque dos materiais de uso
corrente;
VIII - controlar e fiscalizar 0 cadastro dos bens pubtlcos e localizacao dos bens;
IX - fornecer subsidios e auxiliar os orgaos e unidades administrativas a
especificar materiais;
X - realizar estatistica da demanda de materiais;
XI - executar outras atividades pertinentes.

Art. 43. Sao comoetencias do Setor de Llcltacoes:
I - planejar, executar e controlar as atividades pertinentes a llcitacoes de materiais
e services para todos os orgaos da adrninistracao, em atencao a leqislacao que
rege a materia;
II - gerenciar os processos de licitacoes, dispensas e inexigibilidades;
III - realizar 0 cadastre de fornecedores e precos, juntamente com 0 Setor de
Compras e Almoxarifado;
IV - orientar os demais orgaos e unidades administrativas sobre 0 processo de
llcitacao:
V - elaborar os contratos e demais instrumentos equivalentes apos a
homoloqacao do processo licitatorio:
VI - remeter copia dos contratos ou instrumentos equivalentes a Controladoria
Geral e aos Departamentos interessados;
VII - executar outras atividades afins.
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XII - realizar outras atividades pertinentes.



Art. 46. Sao competencies do Setor de Manutencao de Veiculos e Maquinas:
I - controlar a execucao de consertos, reformas, pinturas, lavagens, lubriflcacoes e
todos os demais servicos necessaries ao born funcionamento dos veiculos,
rnaquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal;
II - participar dos processos de aquisicao de veiculos e maquinas:
III - realizar vistorias peri6dicas;

IV - solicitar as unidades/orqaos os mapas de controle anual de veiculos oficiais
acompanhamento fisico financeiro, mantendo os mesmos em seus arquivos;
V - instruir as unidades/6rgaos envolvidos na compra, doacao e allenacao de
veiculos, quanto aos procedimentos, encaminhamentos e documentacao
necessarios para a montagem do processo de reqularlzacao do bem;
VI - encaminhar aos 6rgaos competentes a docurnentacao necessaria para
regularizar o(s) veiculo(s);
VII - zelar pelo estado de conservacao dos veiculos, efetuando sempre que
necessario as manutencoes preventivas e corretivas em parceria com 0 Setor de
Manutencao de Veiculos e Maqulnas;
VIII - manter sistemas de controle (ficha), individual de cada veiculo,
contemplando todas as inforrnacoes necessarias para 0 acompanhamento preciso
das condicoes rnecanicas (com registro das revisoes preventivas ou corretivas) e

I

equipamentos de usa obrigat6rio;
IX - manter controle de salda dos vefculos com registro de: deslocamento,
data/hera, quilometragem percorrida (iniciallfinal = total), nome do(s)
acompanhante(s), assinaturas do chefe da Secao, motorista e acompanhante;
X - manter controle atraves de planilha de abastecimento de combustivel por
veiculo;
XI - elaborar planilhas de controle mensal das medias de quilometragem por
velculo:
XII - tomar as provldenclas cabiveis e encaminhar aos 6rgaos competentes,
atraves de expediente, todos os acontecimentos envolvendo veiculos, tais como:
a) acidente de transite:
b) roubo ou furto;
c) alteracoes de caracteristicas;
d) veiculos disponibilizados para alienacao (leilao).
XIII enviar aos 6rgaos e unidades administrativas os Mapas de
Acompanhamento do Custo Operacional e Acompanhamento Fisico Financeiro e
Mapa Anual de Veiculos;
XIV - realizar 0 controle de combustiveis, provocando as licitacoes para aquisicao
de combustiveis, quando necessario:
XV - coordenar os motoristas e as tarefas que cada um devera executar, em
especial no transporte escolar, transporte de pacientes e transportes
administrativos;
XVI - elaborar lista de usuaries dos transportes escolares e de pacientes;
XVII - coordenar outros transportes fornecidos pela Admlnistracao, tais como
esportistas, idosos, etc., e outros de ccmoetencia do municipio;
XVIII - executar outras atividades pertinentes
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Art. 48. Sao subordinados ao Departamento Municipal de Saude os seguintes
setores:
I - Setor Administrativo de Saude;
II - Setor de Enfermagem;
III - Setor de Vigilancia Sanitaria;
IV - Setor de Epidemiologia;
V - Setor de Programa da Saude da Familia - PSF Urbano e Rural;
VI - Setor de Puericultura;

Art. 47. 0 Departamento Municipal de Saude e 0 6rgao responsavel pelo
planejamento, coordenacao e execucao de atividades relativas a saude no ambito
do Municipio, competindo-Ihe, especificamente, as atividades de direcao, em nivel
municipal, do Sistema Unico de Saude - SUS, cujas atrlbuicoes estao previstas na
Lei Orqanlca Municipal, bem como:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as acoes e os servicos de saude, gerir e
executar as servicos publicos afetos a area da saude:
II - organizar e executar, prioritariamente, urn service de medicina preventiva e
reabilitacao:
III - participar do planejamento, proqrarnacao da rede regionalizada do Sistema
Unico de Saude, em articulacao com a direcao estadual do sistema;
IV - dar execucao no ambito municipal a polltica de insumos de equipamentos
para rnanutencao do atendimento na area da saude:
V - participar da execucao, controls e avaliacao das acoes referentes as
condicoes e aos ambientes de trabalho;
VI - executar os services de vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiol6gica,
alirnentacao e nutricao, saneamento basico e saude da populacao:
VII - promover campanhas preventivas de educacao sanitaria e de vaclnacao em
massa da populacao local;
VIII - planejar e coordenar, juntamente com 0 Departamento de Educacao,
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, e executar asslstencia rnedico-odontoloqica
aos alunos da rede municipal de ensino;
IX - coordenar a execucao de programas municipais de saude decorrentes de
contratos e convenios com orqaos estaduais e federais que desenvolvam politicas
voltadas para a saude da populacao:
X - controlar e fiscalizar os procedimentos dos services privados de saude:
XI - desempenhar outras atividades afins.

SECAO III
Das Competencias dos Orgaos de Admlnlstracao Especifica
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IV - sugerir venda ou baixa de veiculos ou equipamentos inserviveis;
V - manter registro atualizado dos veiculos e rnaquinas;
VI - coordenar e executar as demandas de acordo com as prioridades dos 6rg
e unidades administrativas, relativos aos services de mecanlca e rnanutencao
veiculos, equipamentos e rnaquinas aqro-rodoviarios.
VII - executar outras atividades afins.



Art. 50. Sao competencias do Setor de Enfermagem:
I - participar do processo de terrltorlalizacao e mapeamento da area de atuacao da
equipe, identificando grupos, familias e individuos expostos a riscos, inclusive
aqueles relativos ao trabalho, e da atuallzacao continua dessas lnformacoes,
priorizando as sltuacoes a serem acompanhadas no planejamento local;
II - realizar acoes de atencao integral conforme a necessidade de saude da
populacao local, bern como as previstas nas prioridades e protocolos da gestao
local;
III - garantir a integralidade da atencao par meio da realizacao de acoes de
prornocao da saude, prevencao de agravos e curativas; e da garantia de
atendimento da demanda espontanea, da realizacao das acoes proqramaticas e
de vigilancia a saude:
IV - realizar busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notificacao
compulsoria e de outros agravos e situacoes de importancla local;
V - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuaries em todas as
acoes, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando a estabelecimento
do vinculo;
VI - responsabilizar-se pela populacao adstrita, mantendo a coordenacao do
cuidado mesmo quando esta necessita de atencao em outros servicos do sistema
de saude;
VII - participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, a
partir da utllizacao dos dados disponiveis;
VIII - promover a mobilizacao e a parficipacao da comunidade, buscando efetivar 0
controle social;
IX - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar
acoes intersetoriais com a equipe, sob coordenacao do Departamento Municipal
de Saude;

Art. 49. Sao competencias do Setor Administrativo de Saude:
I - participar na forrnulacao da polltica e na execucao de acoes na area de saude:
II - realizar a levantamento dos procedimentos efetuados nos Postos de Saude;
III - elaborar as devidas faturas do SUS, bern como a elaboracao dos planas de
aplicacoes e as relatorios de gestao, providenciar e alimentar as Bancos de dados;
IV - organizar arquivos e controle do expediente do Departamento de Saude:
V - manter a correspondencla do Departamento de Saude;
VI - controlar 0 empenho das verbas;
VII - auxiliar nas licitacoes para compra de medicamentos e materiais diversos;
VIII - realizar a controle da frequencia e efetividade dos servidores do
Departamento de Saude;
IX - prestar informacoes ao Setor de Transporte para orqanizacao e contrale do
transporte de pacientes;
X - orientar a trabalho visando a economia dos materiais;
XI - executar outras tarefas afins.
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VII - Diretoria Clinica.



x - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de
inforrnacao na Atencao Basics:
XI - realizar de acoes e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades
locais;
XII - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as acoes desenvolvidas pelos
Agentes Cornunitarios de Saude - ACS ;
XIII - supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificacao e educacao
permanente dos ACS com vistas ao desempenho de suas funcoes:
XIV - facilitar a relacao entre os profissionais da Unidade Basica de Saude - UBS,
os ACS, e da Unidade Mista de Saude - UMS, contribuindo para a orqanizacao da
demanda referenciada;
XV - realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Basics de
Saude e Unidade Mista de Saude, quando necessario, no domicilio e na
comunidade;
XVI - solicitar exames complementares e prescrever medlcacoes, conforme
protocolos ou outras normativas tecnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou
do Distrito Federal, observadas as dlsposicoes legais da profissao:
XVII - organizar e coordenar grupos especificos de individuos e familias em
situacao de risco da area de atuacao dos ACS;
XVIII - participar do gerenciamento dos insumos necessaries para 0 adequado
funcionamento da UBS e da UMS;
XIX - realizar assistencla integral (prornocao e protecao da saude, prevencao de
agravos, diaqnostico, tratamento, reabilitacao e manutencao da saude) aos
individuos e famflias na Unidade de Saude da Familia - USF e, quando indicado
ou necessario, no domicilio e/ou nos demais espacos comunitartos (escoJas,
associacoes etc.), em todas as fases do desenvolvimento humane: lnfancla,
adolescencia, idade adulta e terceira idade;
XX - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as acoes desenvolvidas pelos ACS;
XXI - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educacao permanente dos
ACS e da equipe de enfermagem Unidade Mista de Saude:
XXII - contribuir e participar das atividades de Educacao Permanente dos
profissionais da area da saude: e participar do gerenciamento dos insumos
necessaries para 0 adequado funcionamento da USF e UMS;
XXIII - coordenar e executar atividades de assistencia de enfermagem, como
atendimentos ambulatoriais, urqencias e emerqenclas, curativos, inalacoes,
vacinacoes, aplicacao de medicamentos prescritos, exame laboratorial e outros
tratamentos;
XXIV - dominar e repassar as tecnicas de enfermagem tais como, sinais vitais,
hiqienizacao, adrninistracao de medicamentos por via oral e parenteral;
XXV - prestar primeiros socorros, fazendo curativos ou imobilizacoes especiais,
administrando medicamentos e tratamentos e providenciando 0 posterior
atendimento medico;
XXVI - coordenar e orientar a prestacao de services em unidades de enfermagem,
escolas, creches, locais de trabalho, postos de periferia e outros;
XXVII - fiscalizar a coleta de material para exames;

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BA
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COJntr:O:lalf., avalBar e ......A~'-"' .... ,""a!!.".,.M. alk{)e5
de crientacao e flscalizacao das unldades e estabelecirnentos de e de
interesse da saude, de produtos, de substancias, da do trabalhador,
exercicio profissional, do mete arnbtente e vigHanda em saude:
U 0" inierC3r1I.:oio com orgaos do Federat, Estados, e Quiros,
cojetlvando a troca de informacoes que viabillzern as acoes espectficas de
\l-igilanc.ia sanitaria;

XXXVIII - supervisionar a pollqulrnioterapia;
XXXJX - coordenar, supervlsionar, executar e participar de pmgrama.s~e atividades
de e epidemiologsca, visando a de do

e em
XL - efetuar estatlstica do numero
departamento raspans-avel relatorios
XU sob sua {3 responaabsidade, 0

como 0 de f;nedicamentos;
XLtJ - exeeutar outras atividades correlatas.

xxxv - coordenar a de trabalho, YI,;;:>·..tICL't"nl

da equipe de enfermaqern e auxiliares:

"",.~"""" .e .".""""""""" e
XXXii - coordenar a equlpe muttiproflsslonal saude, no ",.~>"".,, ..,.~.>

e avaliacao dos programas de saude na prevencao e
em enos programas vigiianda epjdernioi6gica a serem

desenvolvidos;
XXXHI - reaiizar consultas, prestando services de

inclusive a parturientes,

e programas educacao e saude,
sauce do indivfduoj C-Dmtmidad.e;

XXXI - coordenar e executar services de enferrnagem como adrolnistracao de
sangue e plasma, controls de pressao venosa, monotorlzacao e aplicacao de

,~'J'-c~i!""'~ pentonial,

CAMARA MUNICIPAL DE SAO

~.
~~'t ~~- ~. ~~ '??,

~_ ~ ~;' (n.~ <6 -0..0
IS) ~a

o ~ ~~

()! \,~i..'t;~
~'(O» ~ ..~.xxvm - ooardenar.a execut;ao: de programas de prevencao de actdente e e ~.~~}O

doeneas pmffSSionais ou nao proissinnaisF anafrsando:cs ratOfes de' insaiuhridade:, ,. '\
fadiga e ccndicoes de trabafho~ .~ ~

- identi.fi.car, () de na ~ ~
detectando alteracoes no comportamento dessas doencas, apontando os grupos
de mai.ol"risco e propondo medidas de controls;



as suas atlvidades:
Vt - fiscalizar e cotetar agua de blcas, pisclnas, "FontesI riachos e caixas d'agua
para posterior encaminhamentc a umdade de analise laboratoriai;
VI! - anti-rabjca~ .r"!I,"",!MI"!!'l!"0~

outras:

transmisslveis;
II - coordenar trabalhos de instalacao e manutencao de sistemas de
abastecimento de agua, esqoto sanitaria e drsposicao de lixo;
W - coordenar acoes de educar;ao em saude~
IV - ftscalizar 0 levantarnento e elaboracao de croquis de areas urbanas e rurais,
eadastramento e numeracao de predios para ordenamento das athrrdadf;s

Epidemiologfa:

Sa nltaria (ANVfSA);
XVII - exercer outras atribuicoes afins.

comerciais e lndustriais;

XUI ~ planejar agoes sanitaria;
XlV ~ de programas de sauae cotetiva de eoucacao em saude, participar

os afetosao vigiJanciasannana;
regular, inspecionar e fiscalizar as instalacoes flslcas da producao e

eemerciallzacao de atimentos. rnedicamentos e insurnos sanitarios:
Viii - aconcictonamento, conservacao e

ueposaos em
geral, pastas de combustlveis , matadouros, acougues, corn 0 recothimento de
amostras para analise laboratorial;
IX - notiticacoes e previstas na iegisla(ff80 municipal;
X ~ fiscalizar as jn5i~da90e5 flsieas pmdu~o e da romerGiaJjza~o de
afimentos, medicamemos e insurnos sanitarios, bern como a irnpleroentacao de
pollticas e realizacao e respectivos

~,

~~C: ~~ ~ '1"........
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In - arliCular-se com orgaos de seguranca publica, objetivando atuacao conjunta '\ ~: ~
para a execu~o de a~s de iscatiza~; i~, ~~\--;IV - processar e julqar em 1a instancia, os autos de procedimentos administrativos ~ Q

para de sanimrias,.na da ~egi.sia~ot
lavrados pelos servidores lotados no Setar de VigHanda Sanitaria; 1
V - eeeedenar e controlar 0 regisfro de antecedentes relatives a vigiJancia



do vinculo:
VU. - responsabillzar-se pela populacao adstrtta, mantendo a cocrdenacao do

mesmo atencao em Quiros services do sistema
desaade;
VIII - parnclpar das atividades de planejarnento e cxvalia<;ao das acces cia equips, a
partir da utHizagao dos dados disponlvels:
iX - promover a mobmz-a~aoe a 0
controle social;

'!.!U'l"I~~n4"'~ -:::!\ at Sall!OE::;

V - realizer busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notiflcacao
comoulsona e de Quiros agravo-s e situacoes de impofrancia local;
VJ ~ a escuta quanficada

a necessidade de saude da
lYQr\·jl'Y',g e

.;.;t'OA'"'~'!.<1"""") no
associacoes, entre Quiros), quando necessaria;
ill -- reahzar acoes de atencao integral conforme
poputacao como as nas
local;
IV - qarantir a integralidade da atencao por rneio da realizacao de
promogao da saude, prevencao de agravos e curativas; e da garantia de

programancas e

Art. 53. Sao competencies do Setor de Programa de Saude da Familia - PSF
Urbano e Rural:
! - do 7'1;;"."''''''';:''::><::'.,""

de protecao individual

VU( - orienfar a.popufa~o com reia9ao aos meios de evitar proliferacao de veto s
principalmente das doeneas de chagas e deugue;
IX - coordenar a reaflzacao de visltas e Inspecoes;
X - coordeaar a execu~o do traiarnento focal e perifocat como medida
complementar ao controle mecanico, aplicando larvicidas autorizados conforme
orienta~Q tecnica~
Xi - a utilizacao

carla situa~o;
XU - manter atuahzado 0 cadastre de imoveis e pontes estrateqicos da sua zona
de \l.i.gitanciaepidemiofogica;
XIII - coordenar 0 cadastre, 0 preenchimento de rnapas, relatortos e reqistros das
info.rma~oes referentes as atividades executadas no campo em formularios
especlflcos:
XIV - encamlnhar ao service de saude os casas suspeltos de dengue;

CAMARA MUNICIPAL DE SAO;JOSE.DA B
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o adequado
proflsstonais de '-"v...."v.....

X!X ~ parficipar do gerenciamenro dos insurnos necessaries
jrlr'!nlt'l"5lii"nO,r'lii'n da

COOf(:~erlar0 e
XXI - realizar visitas dorniciliares;
){XU - coordenar e orientar a populacao na prevencao de doencas;
xxm - fazer 0 acompanhamento dos usuanos do Prograrna da Sauce da Familia;

a. com aos
atendirnentos dornlcitiares:
XXV - indicar a reallzacao de prccedlmentos a Equipe de Saude da Famllia;

80 a medidas para
viabUizat;ao do Proqrarna da Sauda Fam:iJia'J"eJne;;;pecia~quanta a aqujsi~ode
equlpamentos e outros bens estruturais:
XXVH - participar de reunices, serninarios e outras Cltividadesanalogas dentro

.n,H:ilYo",;i au ern outras O saude da
re~~fJE!ltOa onersacao n;(,i!:::l>H~.~1!'ll"'''-;:!i

XXVHI - conduzir velculos e motoclcletas durante 0 exerctcio de suas aHvidades,
quando necessaria;
XXiX - coordenar € reatiza,' 0 atendimento de proqramss de prevencao de
coencas e calrcBDlanlnalS
XXX - executar outras taretas corretatas.

a

sua resoonsacmcace
usuario, proposto pela referencia;
XVII = lndtcar a necessidade de lnternacao

cirurqicas e procedtmentos para fins de diaqnosticos;
XVI = encarninhar, quando a

a;;.:u~anjtira qUcllt(!,;Ule;
informagao na Atencao Basica;
xn - participar das ati:vtda:desde aducacao permanents: e reafizar outras acoes e
atividades a serern definidas de acordo com as pnoridades tocais:

- realizar assistencia (pmmoca.o e proteeao saede, pfeven~o
agravos, diaqnostico, tratarnento, reabilitacao e rnanutencao da saude) aos
individuos e famllias. em; todas as fases do desenvolvimento humane: infancia,

ldade adults e terceira idade;
XiV - realizar consuiias clinicas e procedimenios na USF e1 quando indjcado Oil
necessario, no dornlclllo e/ou nos demais espacos comunitarios (escolas,
associacees etc.);
XV ~ ativioades de .--""',,,.-,"',,""""',"'"espontanea e proqramada ern clinica medica,

x - identincar parceiros e recersos aa comlUlidade que possam potenciali r
acoes intersetoriais com a equipe~ sob caQniena~o do Departamento. M1:111tcip
de Saude;



acomnannar e as a BmllOf[anaa
XIV - identiflcar gestantes de risco e encaminhar precocemente ao pre-natal;

exaree;
XV - incentivar a busca ativa para a mamografia;
)(\11- desenvolver acces de prevencao ao cancer de colo uterine
XViI ~-"'''H''r~,rlr";;i''H4''':lI,;{'' ~"~""V'~'rl""'3I.r>""3,n

XIII - zelar pelos livros de atas e do arquivo do Corpo Cllnicc;
Sao competencies do Setor de Sauds da Mufher:

aD ou ao Pn3Jeito"
denuncias relatives a quaisquer assuntos de natureza etica, visando 0 born
exerclcio da Medlcina na Unidade Mista de SalIda;

(U5?OC~S~{;of~SN£;;U!!::l!jj~ em
instituicao e as resolucoes baixadas peios orgaos e
materia de procedimento etico ou recornendacoes tecnicas
Medidna;

IX - executar e executar a orlentacao dada pelo Departamento Municipal
Saude quanta a assuntos medicos;
X

.....,'""I..U.UU e a pe~5QtnS(J;
Vi - permanecer na instttuicao no periodo de maier atividade profissional:

- tamar conhecimento I para as providencias todas as q U<.J,..:1tV'<.J,;:r

medicos atraves de processes

Art. 55. Sao competencies da Diretoria Cllnica:
t - reger e cocrdenar todas as atividades medicas da Unidade Mista de Saude "Sa
Rita Barbosa";
U- a eseaia

OS lI:lt";;;il\,,,,v,,;;;i

vm - desenvolver acoes de conscientizacao sobre saude mfantil no ambito geral:
lisica} mental e psicoiagi.ca;
IX - idenfiflcas e corrigir situaeoes de abuse a saude infantil;

O;;:;;A~;:;·\."t.l-l!.aclt outras atl\IiQciOeSpemnentes.

~,

~\
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Art. ME Sao cornpetencias do Setor de Puericl1ltura:
I - identificar e tratar desrnjtri~o inlantil;
II - orientar e acompanhar 0 esquema OaSfCQ; de vac[na~o;

a aHmenta~o da tacienie e crian~s;
- acompanhar 0 crescimento e desenvolvimento infantil:

V - desenvolver atitudes de preven~aQ de deencas comuns da infancia;
VI - orientar sabre as principals doencas da infarrcia;



saude ptlb[ica~

strn~"';r'HnO!nr!r4"l!e a dos recursos re,{;stlUl()S;
VIII - conceder auxltio material em casas de pobreza extrema QU outros cases de
emergenda, devidaments cornprcvados, bern como que

a ein
LX .- ku;en:tivar e apoiar 0 processo de .ronscientiza~o des djreitos rouiner:
X - promover a atendimento as necessidades da crianca e do adolescente,
inclusive coordenando as unidades de orientacao do adolescents;
XI - planejar e executar rnedidas que contribuarn para 0 bern-estar social e
rnelhona do padrao de cotejj;vo;
XII - dar assistencla aos problemas socia is, especialmente nutricac, habitacao,
vestuario e sa tide;
Xli i - promover estudos em todos os seus aspectos, da assistencia € do service
sociai~
XIV - fiscalizar e coordenar as atividades dos orgaos do service publico e
eatidades prlvadas nos assuntos de sua coropetencla;
XV - promover e proper criterios a serem adotacos para concessao de auxllios e
SUloV'~~n(::Of~.Sa e e fisealizarsua
aplicacao,
xvt - executar e ccordenar a realizacao de proqramas que vlsarn a assistencia
medico-social necessitados;

o

v~atullLzara im~}la[n:a~;ao
popular, prioritariarnente a populacao de baixa renda;
Vt! - apoiar as atlvidadea das entidades de assistencia

carente do Municipio;
V- prestar assistencia especial ao manor, ao adolescente, ao idose e ao portador
de deflciencia

Art. 56. 0 Departamento Municipal de Assistencia Social e 0 orgao responsavel
peto planejamentot cocrdenacao e aplica~o das PQtit~caspub~icas ligadas as
atividades de assistencia social do Municipio, competindo-Ihe:
1- p~anej~rrcoorae:nar e exeeutar a politica de asslstencia social no Municlplo:
Ii - implernentar, em conjunto com 0 Gabinete do Prefeito e dernais orgaos

as e ao e ge.ra~o de
emprego;
~U- desenvolver projetos e programas que visern melhorar as ccndicoes. socials
da coletlvidade;

xv - desenvolvera~es de arienta~ao em c(JEltFace.p~ao;
XVI - acompanhar as puerperais orientando a arrRanrrerttal~aC):'!.~(l~enntI(:a[U10
tratando possfveis comp~ica~Oes;
XVU - esiimular o aleitarnento materna;
xvm - executar Qutras auvidades pemll'lentes.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA B
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Art. 58. 0 Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e
TUifismo e 0 org·ao. respansavel pelo planejarnento, eoordenacao e exscucao de

tra.ibalho1 <!:':Qfnna·o em com 0
Departamento Municipal de Assistencia Social, que visern sernpre a qualidade, a .
produtividade- e a economicidade de suas acoes:
VJ - periodicamente os sistemas irnptaatados:

""'~lUJl!..lIMaQ1! e re.cursos e acordo com as
reais necessidades do Departamento de Assistencia Social.;
\lILI - proper plano de treinamento aos usuaries de recursos de cadastre e dados
do Municipal Assistencia Social;
JX- supode menico aos usuarios;
X - coordenar a execucao dos services de processarnento de dados do
diepartamento~
Xi - estabelecer 0 dos de processamento de dados do
departamento;
XU - racionalizar 0 tempo de uso dos sistemas atraves de cronogramas periodicos:
XJU- encaminhar dados e info.rmag.oes.produzidas ao departamento:
XlV - desemsenhar outras akibw.¢es afWls~

~ 00 0
de Dados e Cadastros, com as seguintes atribuicoes:
1- 0 cadastre pessoas atendidas pete Departamento de Assistencia
Sociai e relatorio do desenvolvimento social destas pessoas;
Ii - e {} ac.essoas e disponiveis;
HI - aprirnorar os bancos de dados e cadastros visando atender as necessidades

Departamento Municipal de Asslstencia Social;

xvrH - apolar afividades comuniterias, promovendo pmgramas. de auxilios
necessitados, com 0 objetivo de mefhorar as condicoes de vida dos grupos social
mais necessttados;
XIX - planejar~ coordenar e exeeutar os programas e projetos da terceira idade
envolvendo todos es grupos do Municipio;
XX - organizar e promover eventos festivos e cldfurais em parceria com 0Setar de
Cultura objetivando a integrayao do rdosa ns comun.fdade;
XXi - realizar aividades e pares.iras que visem a valoriza~o da tercesa idade;
XXH - prestar assistencia a idosos carentes e desamparados;
XXIII - planejar e executarr dbretamenie medidas que preporclonem atividades de
inclusao social e desenvolvimento da cidadania:

orestar atSI1I00Del!1tO ao em S:IDlla(;30
desde a selecao ate encaminhamento ao rnercado de trabalho, oportunizar aos
adolescentes cadastrados junto ao Setor de Atendimento Social a participacao em
atividades cornptementares que desenvolvarn 0 seu aprendizado;
X}{V = despertar 0 interesse para pmfissionat~ao;
XXVI - prornover uma rnelhoria tecnica para 0 futuro mercado de trabalho;

- desempenhar outras tarefas correlates.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BA
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Art 60. Compete ao Setor Administrativo de Educacao:
I - a.oompannar e auxiHar a frequencia de pmfess.ores e. demais servidores da
Educacao, prestando as informacoes necessarias ao Setor de Recursos
Humaoos;
U- aoompanhar (} trabalho; de supervisao nas escolas municipais;

A.rt. 59" Sao subordinados ao Departamento Municipal de Educacao, Cultura,
Espana, Lazer a TUfEsmo as s.eguintes unidadea adrmnlstrativas:
1- Setor Administrative de Educagao;
U- Setar de Merenda Escelar;
LV- Diretorias Escoiares;
V - SelD:r de Pedagogia;

UID~f!SalOde Ctlltura~ Esporte1'Lazer e Tunsmo.

Panigrafo umco. Compete ainda ao Departamento Municipal de Educacao,
Cultura} Esparte} Lazer e luris-mo} as. atri.buigoes. previstas na Lei Organica
MUtll"UC:lpcU'"na sua areadeatua~o~

quee Turisrno nas
e tunsmo:

X - delegar funcoes a Divisao de Cultura, Esporte,
correspcndentes;

nas

e u.mIClo!naiooe.nIO
fntegra<;aodas escolas das redes estadual, municipal e

cultura:

~}v:
-o %

"'!... <a i!j7
'<t. ~. ~ jI!
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atividades relafivas a educa~ot pre-escoEar e do ensino fundamental
municipio, rnanutencao de programas de alimenta~o eseotar, difusao cultura
bem como as atividades de recreaeao e oesperto, no mU[l[c(pfo de Sao Jose da

t;ompetEHtlle ainda pn)mo~o de curses especializadostcoordena~o de
convenlos e manuten~o de Btblioteca Publica Municipat articular-sa com a
Secretaria Estadual e em espe.cial com a Superintendenc£a Regional de Ensine;
administrativa e pedagogicarnente , a acao das escolas e sea corpo docente ..
i- e 0 no MUimc;ipilO;
U - elaborar pianos pedag6gicos, regimentos das escolas, promocao de curses
ligados a educa.~.o e outras. athlidades de enslno em conjunto com a
Coordenadoria Pedag6gica e as Dlretorlas Escolares;

e 0 da
adrninistracao, mterpretando e fazendo cumprir as pollticas , diretrizes, objetivos e
me-tas;
IV - acompanhar 0 desenvolvimento das atividades, informando sobre eventuais
pn:lm~3mas.nr ....nr~.,.S~Jlw:;oe~stecnicas;
V - cria<,;8°, rnanutencao e funcionamento das oficinas pedag6gicas, coordenar



AI't.c61 - Compete ao Setor de Merenda Escolar:
I - supervisionar c c.ontrole do estoque dos. genems. aHmenticios e do material,
observando as tecnlcas exigidas;
n- datas de fabrica~o e prazos de validade;
nt - supervisionar a aquisicao de generos alirnenticios e materials, bern como seus
recebimentos e distribuic;ao,.. obsereando a.qualidade. e quantldade;
IV - providenciar os pedidos de lieitacao, acompanhamento do processo e
recebimento dos produtos adquiridos;
V - controlar 0 estoque de generos alimentlcios e 0 almoxarifado do Departamento
de Educa~.ao.;

as municipais;
XIX - montar processos de autorizacao para funcionamento de novas series;
xx. - pamcipar do estudo e etabora<;ao do Plano de Carreira do Magisterro,. Lei
Orqanica, Orcamento anual, projetos e planes recebidos do Govemo Federal e
estaauar, SjUD~;tajOS.direb'izes e Quiros;
XXI - desenvolver processo funcional e sistematico de crqanizacao dos services
bumcraticos nas escotas;

ext~cu:taroallas atividades afins~

- manter-se atuallzado a legisla9ao relacionada a educacao:
seu.conhecimento;
o Departamento Educacao e

de maquinas, equipamentos e

e as escolas municipals:
aC(JmDallilcif 0 orocesso
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III - repassar as informaeoes e onentacees do Departamento de Educa~o as
escolas municipais;
IV - analisarr contmfiar e encamsihar documentos e cosrespondencias; receber
expedir efetividades dos professores e servidores figados ao Departamento de
Educa~o;
V - receber e expedir bofetins estaUsticos;
VI - controfiar os ~audose licen~s dos protessoses e sereidores ligados ao
Departamento de Educa~ao;
vn - conferir e arquivar €ladas, pertinentes ao Departamento de EduC89aO;
Vill - fomecer atestados e dedarac;oes aos professorest demais servidores e
ah.nios.;
D< - ~anejar juntamente com 0 Diretor de Departamento~ organizar e dirigir as
aWidades desenvolvidas no setor de services adminlstrativos:
X - atender ao pubtica~tamando canhedmento de suaa soHcitago.es,selueienando
as au encaminhando-as aos orgaos competenses;

iUI.lfa..'U',!l1!.!L!~"'"U";;".;:t .... , ........ "'''"'''''''''" ..... fia sua cOlmoetE~nCiaaos oemats setores



Art. 62.,Compete as [}r,retonas Escolares;
f - viabilizar 0 ateanee da Proposta Pedag6gica;
II - tacilitar a efetiva participa~o do pessoat escolar na buses de solw;oes para os
problemas decorrentes do psecesse educaciona~.;
HI - organizar as atividades de' planeiamento,; coordenandc sua efabora~ao,
acompannando, avaliando e controlando sua exeeucao;
IV - definir fun~Qes e acompanhar 0 trabalho desenvolvido pelo pessoal que
integra os diferentes mJcteos1, estabelecendo reta¢.es hierarquicas ..e nt\leis de
cornpetencia, subordinacao, assessoria e/ou coordenay:ao;
V - propOf junto. ao Oe.padamento de Educat;ao" Cutrufa~Espade e lazer curses
de eapacltaeao para todo 0 pessoal envoJvido direta OU indiretamente no trabalho
esoo~ar;:
VI - facilitar e incentlvar 0 funcionamentc das insti:tuigoes auxiliares, participando
do seu trabalho e de suas reunioes;
VII - promover a integra<;ao escola-famHia-comunidade;

<z.
.o()~
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VI - orientar e acompanhar as merendeiras quanto: sua qualidade, tecnica d
prepare, cuidados com a higiene, quantidade "per-capita", horatio de preparacao e
distrlbuicao, registro do nurnero de refeicoes:
VII - particlpacao de campanhas educativas e treinamento sobre educacao
alimentar;
VIII - divulgar a irnportancla da boa alirnentacao na conservacao da saude flsica e
mental;
IX - fornecer instrucoes ao pessoal envolvido com a merenda escolar;
X - elaborar relat6rios mensais;
XI - fornecer subsldlos e especificar materiais ao Setor de Compras e/ou Setor de
Licitacoes:
XII - estabelecer em colaboracao com 0 Diretor de Departamento e ao
nutricionista, as necessidades das escolas municipals quanto a merenda eseolar;
XIII - supervisionar a higiene nas cozinhas das escolas, sugerindo, se necessario,
medidas que visem a melhoria da qualidade final da merenda;
XlV - promover a participacao no projeto hortas escolares e comunitarias Junto as
escolas municipais e incentivo aos a(unos no eoasumo de hortali~s e verduras
como forma de estimulo a alimentacao saudavet;
XV - controlar junto ao Departamento 0 estoque de generos alimenUcios
destinados a merenda escolar;
XVI - organizar e participar das reunifies junto ao Conselho de Alirnenfac;sa
Escolar - CAE de acordo com as normas recebidas junto ao MEC;
XVU - coordenar as.atNldades admfnistrativas no ambito de sua competencia;
xvm - submeter ao Diretor de Departamento 0 programa de trabalho e a proposta
ofc;amentaria anua( da unidade de sua competencia;
XIX -apresentar aos seus superieres relamrios atividades e resultados;
XX - promover a rntegrac;ao da unidade com a comunldadey; especialmente no
ambito de sua area de atuayao;
XXJ - cumprir e fazer cumprir as normas de sua area de atua~ao;
XXll - executar outres atNidades oorre(atas~



eS(;Of:clS e
IV - reahzar reuni5es peri6dicas com os diretores escolares, professores e demais
r:uofissilonaisde ensino;
V - orqaruzar encontros de reconstrucao currictdar;-
VI - tedo pedagagioonasescelas;
VU - planejar 0 cronograma visitas as escolas:

an;art~)are;- juntame.nte com os \..U.L'",·lkV·IIUY .....n..J"IJVIli;k1

e professores;
fiX - (.} regimen-to e apfica-ro naseseelas;
X - acompanhar 0 rendimento e a frequencia dos alunos;
XI- estrtttl1rar e etab:(lfcUZ planos, p·r;oj_etose ati\lidades da sducacao;
XII - coordenacao e assessorarnento aos projetos pedag6gicos da rede municipaJ
de fazendo as poUticas~,diretrizese eoosdenare
elaborar projetos especiais para a rede de ensino;
xm - prestar orieatacao e assistsncia tecnlco-pedagcqica e admin istrativa;
XIV - fazer Ievantarnento da realidade educacional;
XV - elaborar o plano a~o da Goorde.na¢o Pedag_6gicaem.ca{lsonall'}cia rom
o Projeto Pohtlco-Pedaqoqlco escolar:
XV!. - estimular, acemaanhar e. participar da elaboracao do Projeto Politico
Pedaqoqico, junto com os demais segmentos da escola:
XVU - as atividades pedagilgicas;
XVIII - parficipar de reuni5es, seminaries. capacitacoes e programas de formacao
oontinuada;
XIX - trabalhar os dados estatisticos dos resultados de desempenho do alune,
vi.sando a.meUioria do preeesso de, ensine e aprendizagem;
XX - estimular a participacao dos professores em seminarios, capacitacoes e
programas de formacao continuada;

municipal
Art. 63. Compete ao Setor Pedag6gico:
!- pedag6gicos. dlrecienadas a
II - rO-:lll17-:l1

vm - assegurar 0 cumprimento das diremzes e nermas propostas petos orgaos
competentes que integram 0 Departamento de Educa~ao7iCldtura" Esporte, Lazer
e Turlsmo e das Diretrfzes Eifucadonafs. de Ensrno;
D( - todos os funcionarios e professores sob sua responsabilidade tendo
como referenda as competencias do cargo ocupado pete servidor e a leqislacao
municipal;
X - coordenar 0 Projeto Pedag6gico e 0 Calendario Escolar, junta mente. com 0
Selor Perlago.gioo e 0 Departamento Educa~o~Cu~tura~Esporte, Lazer e
Turismo;
XE- representar a escola em todas, as sotenidades clvicas, Gutturais" sociais para
as quais for designado, convocado au convrdadoi;

!i"'lI"Il1'5l,Ii"liT~'!"1" 0 de Cu[ltura" :t::SIP(U'te~lazer e
lnforrnado sobre 0 funcionamento regular da escola:
xm - efahorar 0 Plano Eseolar;
XlV - executar oetras atividades oompative~s~

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA B
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Paragra.fo unice. A Divisao de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e ccmposta das
seguintes unidades adminisnativas:
t - Sefor de Cultura;
n - Setor de Esporte e lazer;'

VI promover 0 acompanharnento tecnico-qerencial dos projetos de
desenvoIxtirmentocultural" esportivo,. de Iazer e turlsmo do.Muni.c.ipi0~
VII - prornover a atracao e implantacao de novas empresas culturais, esportivas e
turisticas no Municipio;
VIH - promover a atualizacao tecnof6gica das ernpresas existentes no Municipio;
lX. - promoveE p:esqwisas,cientificas" xoltadas para. a melhorta da qualidade de
vida, aurnento da produtividade e outras dernandas e pctenclalidades da
POJ}ut~icaiOde Sao. Jose da Barra;
X - coordenar os programas e projetos de fomento e divulgag80 da cultural do
eseeste, do, lazar e do,tudsmn no Muni.dpio de-Sao. Jose da Barra;
XI - promover a proteeao do pammonro turtstico, artlstico e historico do Municipio
em comasunidadesadmirustrativasinieressaaas;
Xtil- executar outras auvi-dades afins.

Art. 64. Compete a Divisao de Cultura, Esporte, Lazer e Turlsmc:
I - a execu~G das GOS sao subordinados;
11- planejarnento, a orqanizacao, a execucao e 0 controle das atividades de
curturci..esp.oIte~ e tu:risfflu desen\lo(vidas pelo Municipio, em conjanto com (}
respective setor;

atIUbi!!..UU:i.! 0 nos a OiVIRsa'lC
IV - promover a inteqracao com orqaos e unidades da Admlnistracao Municipal,
objetivando; Q- cumprimento de atividades dos setores que the sao subordinados:
V - promover contatos e relacoes com autoridades e orqanizacoes des diferentes

~,
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XXJ - zetar palo cumprimenfo do- cafenoario escofar;
XXII - disponibilizar lnformacoes e apoie as neeessldaees dos professores n
planejamento curricular;
xxm - promover na escota a forma~o eontinuada dos professores;
XXIV - manter.:..se atuaJizado quanta as novas rnetodologias educacionais:
XXV - trabalhar 0. curricula VQltado para a realidade do,mul'lQ.~
XXVI - estimutar a criatividade dos professores;
XXVU - pamcfpar dareiabora~o do P~anoEsoolar;
XVUI - prestar assessoria tecnico-pedaqoqica aos professores, visando assegurar
a eficiencia de desempenho para rnelna:rEiaetaspadroes de ensinc:
XXIX - coordenar a proqrarnacao e execucao das atividades de recuperacao de
ahmos,
XXX - planejar e orientar a participacao das famillas e da comunidade no projeto
pedag6giro;_
XXXI - elaborar relatorio semestral de suas atividades e participar da avaliaeao
final da unidade;
XXXU - executar outras atividades pertinentes~



Art 67..Compete ao Seior de Turisme:
i-desenvoiver 0 turismo por meio de urnplanejarnento estrare.gicoe participativo;
n: -disseminar 0 turismo como uma atividade que contribui para 0 desenvolvirnento
eoonomioo e social-" a CQnSeEVa~()\ambietltat a. \labD~[izac;aOiGulturat, a. QJ,1atidade
de vida e 0 usa racional dos recursos naturais e cutturais;

e viabifizaf inve.stimentos e fmanciamenios para (} setor, que
propiciem desenvolvimento e crescimento ao Municipio de Sao Jose da Barra;
i~ - famentar a real~za~aQde es'Wclos, e pesquiaas estatlsticas. que orieetem 0,

desenvo'lvimenfo e cresamentQ dQsetor;

Art 66. Compete ao Setor de Esporte e Lazer:
i - eXeC;utare controiar as aiividades. espmtiivas e recreativas de iniciativa da
administracao municipal;
n - organizar e coordenar as camp.eonatas municipais,. de quatquer modaHdade
esportiiVa;
m- eoerdenar as atividades espopjvas desenvolvidas pellamunicipio;
IV - organizar e coordenar a utilizacao dos espacos esportivos do' municipio', tais
como quadrasr campos de futebot. 6;Qutros,;
V - promover carnpeonatos nas diferentes modalidades esportivas, estimulaado 0:
interesse pe.o espoete amador;
VI - eXe¬ ::utar~Ubas atividades ains"

AriR 65. Compete ao Setor de Cullum:
1- promover 0 desenvojvlmento cultural e a recreacao da populacao:
n - incentivar e promover a difusao e ereva~ao da cUllfura popular atraves
atividades artlsticas em geral e taffibem a recrea~o e lazeI';
IH - promcver; podendo manter unidades recreatwas e organizar cempeonatos e
tomeios enke unidades eseolares e amadoras;
tV - administrar a Biblioteca Publica Municipal;
V - proper a cfia~Q da Casa £IsCu~tura"Banda.Musicat e Coral MunicipaL;
VI - pmeurar entrosar seas anvidades com a 005 Orgaos estaduais e' rederais;
vn- oportunizar atividades artlsficas para 0' desenvolvimento de potencialidades:
vm - proporcionar aUvidades.de acres,ptasticas, masica, teatro, daacas, desfiles e
outras, atraves de oflcinas;
D( - inrentivar a produ~o de oaras de arte:
X - estlrnutar novos valores artisticos;
Xt - pmmo'\fer comunidades. e Munic.ipios;
XII - promover, divuJgar, participar de exposfcoes culturais no Muni:cfp~oe na
regiao;
xm - coatnbuir para 0 enriquecimento do patrimonio cultural do Municipio;

os com aD[Q~~aC;aQ
Dfvisao Cunura, Esporte, Lazer e Turtsmo e do Departamento Municipal: de
Educa~Q7 Cultura~ Esperte, Lazer e'Turismo;

111-Setor de Turismo.
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matntE:i" oerenoer e 0' 0
combate a poluig80 e a degradagao dos ecossistemas:
Ii- formufiar uma po.mea amhientat para 0 Municipio,. no intuito de garantLr melhor
qualidade de vida aos munfcfpes;

eXE~.Ctl~taras educa~o ambie-ntalno Municipio;
rv - coordenar e executar a construcao, conservacao e manutencao de obras
viarias!. esaadas munic[pais,. timpeza publ'ica,. rede de ili.lmina<;ao pu.blica,
monurnentos, predios publicos municipais, parqees e jardins;

COflltrcllar a examee aprova¢o de projetos de
obras particulares e fiscatizacao da sua execucao;
V~- oompete-Ule 0 planejarnentot a construg.8o,c , a fiscalizacao e a conservacac das
redes de esqotos ptuvials e cloacais, bern como a desobstrucao dos eondutores e
bocas de neste campo~das cbras
e projetos contratados por terceiros;
VU - c.oordenagao e manl.f_tenJ~aodo ahmoxarifado do Departamento de Obras,
Urbanlsmo e Meio Ambiente, zelando pelos materials, ferramentas e
equipamentos;
'1m - execu~.a.Qe conse['\Ia~aQ'de obras pU-bUcas.rru.J.oieipais.;

ami~(~E~ R~a(~~flaClasa
services de

na

p~me~iarne!ntoco~oro~ntacaoe ~~~~~~g~

conservacao e rnanutencao das estradas

Jrb,anism[o e e 0
c.O()ra~encicatO e execucao de ativrdades

refativas a reforma e construcao de obras de interesse municipal, nas zonas

de suas0'
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~
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V - desenvolver e ampliar a afena furistica visanda sua. iden.tifica~of estmt ~rioQ !O \ ~~~
di if ~ y 0 0e . IverSI icacao; ... ~~. ~<9

V~- dinarnizar a oferta tmistica dlisponfib~~izadapella poder publico e pela iniciaH a .~ 0 ~

privada, visando maior competmvrdade nos diferentes mercados; .co \
vn - pmmover 0 desnno Sao Jose da Barra e de seus produtos turlsticos nos .... (;l

mercados regionais e aaeionais, atraves de a~Oes de divulga~Q e
comerci:affza~an;

- promover a execu~o de projetosc turisticos que tenaam como finalidade a
integra~o da comunidaee local com a comunidade turistica;
IX - promover a amcuta~aocom entidades pub.~.casau privadas,.. [niemas ou
externas, objetivando executar projetos para desenvolver 0 turismo;,
X - e 0 em eventos de natureza diversa
relacionados com 0 turlsmo:
X~ - promover a e execu<:Gao calendario atividades
turrsticas;



Art Compete an Setor de Oeras:
I - efetuar tr3baihos de constmeao .. coordenacao, fiscaliza~ao e medi<;ao das
obras pmmovidas pela Administra980 Municipal 1 prestando mformacoes aos
orgaos e setores interessados.;
1,[- controtar 0$ custos das, ohms executadas;
In - preparar a especifi'ca~o des materia is neeessaries a execu9ao de obras,
services de engenharla de interesse da Adrnlntstracao Municipal e outras
aquisi~oes e conbaBCfoes. de·se~it;os. necessarLos ae seior e encaminb:a-tas.. ao
org.ao au unidade competente;
IV - execetar e fiscalizar obras de saeeamento:
V - ecntrolar 0 expediente pertinente ao setor;
Vi - manter registms; e cadastHlS de: seE'lli91S de. obsas;
VII - manter diario de obras executadas pelo municfpio ou par ere ccntratadas;
vm - eferuar babalhos de terraplanagem7 sterros e ouuos;
IX - acompanhar 0 desenvolvimento das atlvldades que envolvern services
cO[fe(acionadO;s~ao s,etor;
X - proper solucoes tecnicas, coordenar. planejar e realizer projetos de
engennaria;,
X& - analisar e aprovar as plantas e os projetos de construcao, de amphacao e
reformas de predios publioos; ou pamcu~a[es:
XU - coordenar a fiscalizacao de cumprirnento das postures munidpais retativas as
constru¢es parna.dares em oonjunto com 0 Setor de Urbanisrno;
xm - elaborar pmjetos tecnlcos de lnieresse do!Executi\lO:mtH.'licipat;

Affw 69~ Sac subordinados ao Departamento Municipal de Obras, Urbanismo e
Meio Ambiente as seguinres unidades. adminmstfanvas:
[- deObras;
U-Se,torde Urbantsmo;
11'1-Setor de Me,io Ambienfe;
IV - Divisao de Estradas~

Paragrafo {inico. Compete ainda ao Departamento Municipal de Obras,
Urbanismo e Meio Ambientel' as atribui~es previstas. na lei Organica MUlrlicipat.
na sua area de atua~o.

(iY_J
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IX - construcao de mas, logradouros publicos~
predios proprios do Municipio;
X -licenciarnento e fiscaliza~ao de constrw;Oes;
XI - Hrnpezapublica e saneamento;
XU - sinaltza~o de rogradoufos" responsabilidade peto sistema viario muniCipa~,
servicos auxiliares corretatos e tambern desenvolver as atividades relacionadas ao
transito, visaado 0, cumprlmento de feg[sl:a~o e normas de trans ito no ambito, de
suas atribuf:<;oes.
xm - coordenar e exeeutar as atividade do Aterso Controlado;
XfV - executar outros servi~s na area de sua oornpetendar, distril:lt.j;indQ~seas
demais unidades que Ihe sao subordinadas;



Art. Compete ao SetO'rde Mero Amorente:
1- formular e eoordenar a politica municipal de Meio Arnbieniet propondo poUfica
de, pmtet;ao ao meio ambiente, compreendido nos recursos bioticos existentes no
tenit6rio de Municipior essenCFCtf,Sa manuten~ao' de}' meio: arni'liel'1't.e
ecoloqicamente equfllbrado e a sadia quaJidade de vida da popura~a;Ot
co.mp.reendendo a: atmosfera? as aguas interiores? supemciamse subterraneasl o
selo, 0 subsolo, os elementos da biosfera, as florestas, a fauna e a flora;
n - pmmovera apli,cac;,ao; da ~egisLa~aQe das no~masespecificasde main
ambiente e recursos naturals, bern como coordenar e supervisionar as agoes
voltadas para a prot~o ambiental;
uti - zelar pela observancia das normas de preservacao, conservacao, controle e
desenvolvimenta sustenta\tet dos r:ecu£sos'ambient.ais" em artic:u.Ja~aacom,orgaos
federais, estaduais e municipais;

- planejar~ propor e roordenar a gestao ambiefltat integrada no Municipio" com
vistas amaRuten~aQ!;nos ecosststemas: fa do d.e.s;envQht~rnentQ sus,tentavel;

Art ..11..Compete ao Setor de Umanismo~
f - encarregar-se da capi'na~ao. varredura e irriga~ao de ruas, pracas, jardins,
vales, escoadourosde aguas.pluMais e demais [ogradouros puolrcos;
II - evitar a depreda~o dos bens pub'icos~,

conservacao e manuten~n pracas, Jardi:nse f:~umfina~opubfica;
ooras de parnculares" verfficacta0 do eumpnmento do plano

ufoanistico do municipio e legis~a96esaplicaveis;
V - realizar, coordeaer, iScaIfzar e tamar as rnedidas ~.r'-IA/'Cl'C'· de
coleta reslouos em com 0 Obras, e 0 Sator de
Vigflanda Sanitaria para cmeta residuos hospitalares;
Vl - realizer 0 plantio de arvores, arbustos, frores, etc., bem como, cuidar de sua
mam.Jten~ao;
VB - reanzar as services de arborizacao no munidpio (poda, supressao e plantro
de arvores), bem como de emitir auton~o para terceiros sabre tats services;
vm - executar outras ai'll~dadesains.
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XIV - efetuar trabathos de pavimenta~o gerafr modffica~oes de tra~dOf jde~ <6~ ~ 0<:1
passeios laterais e obras semelhantes relativos a vias e fogradouros public S, ~Q '? "f(,t~
manter cadastre das ebras, supervisionar os seNi~s de obras e esgotos; ~~ 0 "rb ~".'1

XV -_ r:rovidencrar a doc_umenfayaonec~ssaria para prestacao de contas d o~ ~~
convemos de ebras e SefVI~(J;Sde engennana; 9)"", ~y
XVI - planejar a execueao de obras e servi91s de engenharia! contendo pmjetost \. ~ ~

eronogrames fis[co-financeimf, memor~af descrinvo\ e eetros docurnentos
necessaries para a contratacao;
XVI( - solicitar70 no prazo opcrnmo, os aditivos e supressoes necessarlas nas
contratacoes de obras e servi~os;.
xvm - inspecionar as oeras rurars em andamento,. de exeeueac direta eu
eentratada par terceiros:
XIX - executar outros servrcos correlatos.
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V - articular-se com os organismos que atuam na area do meio ambiente,
finalidade de garantir a execucao da poHtica ambiental no Municipio;
Vl - estabefecer e consofidar, em conjunto com orgaos e entidades que atuam n
area ambientai, as normas tecnlcas a serem por eles observadas, coordenando as
acoes pernnentes;
VII - identificar os recursos naturais do Municipio essenciais ao equilibrio do meio
ambiente, compatibilizando as medidas preservaetontstas e conservacionistas com
a exploracao racionaf, conforme as diretrizes do desenvolvimento sustentavel;
vm - eoordenar e supervisionar pianos" programas. e projetos de prote~ao de
mananciais e de gestao arnbiental de bacias hidrograficas;
IX - ccordener e supervisionar as atividades relativas it qualidade ambiental e ao
contrale da poluicao:
X - coordenar e supervisionar as afividades relativas a preserva~or conserva~o
e uso sustentavel das florestas e da biodiversidade, ai incluidos os recursos
ictiol6gicos;
XI - coordenar e supervislonar as atividades relafivas a preservacao, conservacao
e uso multiplo e sustentavel des recursos hi€linCjOS·:
XU - coordenar 0 zoneamento ambiental do municipio, em arncuiac;ao com
instnuil~es federais e estaduais;
xm - pianejar e coordenar planes, programas e projetos de educacao e extensao
amiliental;
XIV - representar 0 Govemo do Municipio no Conselho Estadual de Meio
Amb[ente e em censethos nos quais tenham assento 015 orgaos ambientais
e de ges.tao des recursos naturals do Municfpio;

hOlmo'lo~tare fazer as decisoes Consefho IHh 1' ..... ' ... '· .... ' ..1...

Meio Ambiente (Codema), observadas as aormas legais nP..1;1ull~nt'P.'S.·

- estabelecer cooperaeao tecnfca1;inanreira e rnstituciona[ com organismos
int~~rnaa!onaise estrangeiros" visando a prot~o ambiental e ao desenvetvimento
sustentavel do MUllicfpio;
xvn - prepor a formula~o da pcUnca gl00a1 dO'Muni.cipio re~ativa as atividades
setoriais de: saneemente arnoientaf e sup:ervIsionar a e'xecu~o na sua area de
competencra;
xvm - p~nelar e organizaras atividades de controls e fiscalizacao referentes ao
usa dos recesses ambientais do Municipio e ae cambale da po~ui~aotdefl;nidas na
legisia9<30federal, estadual e municipat;,
XiX - definir as. nermas e procediirnentos reterentes ao licenciamento ambiental a
cargo do Municipio;
XX - definif as indices de qualidade para eada regiao do MUR'i.cipioat serem
observados na concessao do licenciamento arnbiental, considerando a qualidade
do ar; da agua?" do solo" subs.okl" da faunal!.da ftora e da cobertura ftorestat,
aferidos pelo monitoramento sistematico e permanente da sltuacao ambientaf do
Municipio.;
XXI - propor normas a serem estabelecidas para os procedrmentos referentes ao
Ii:eenciamento ambientalf obsewadas as detjbera~s pertinentes;
XXU - estabeJecer padr5es diferenciados de qualidade ambiental, levando em
conia as pecutiaridades.locaist, dos ecassistemas e dos recurs.os hidricos;.



Art..74. 0 Departamento Municipa~ de Agropecuariar fndustria e Cornerclo e 0
orgao responsavel por coordenar, orientar e direcionar a acao do Poder Publico
Municipal, no planejamento e na execucao das atividades de producao,

ArtB 73E Compete a Divisao de Estradas:
I - dar manutencao as estradas rurais;
II - criarvias de acesso;
III - manter controle dos services solicitados e realizados:
IV - emitir relatorlos;
V - construcao, conservacao e manutencao de vias estradas vicinais e de acesso,
no sistema via rio do municipio;
VI - construir bueiros e aberturas de valas para 0 escoamento das aguas pluviais
em conjento com 0 Setor de Obras;
VII - coordenar a execucao dos services de conservacao e rnelhoria da estradas
vicinais;
VIII - organizar e manter 0 cadastro tecnico das estradas de rodagem do
munictpio;
IX - provldenciar a captura e a rernocao de animals encontrados soltos nas
estradas municipais;
X - executar outras atividades afins.
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XXIII - promover a fiscalizacao ambiental integrada ao Estado;
XXIV - propor que sejam estabelecidas normas tecnicas e operacionais par 0
policiamento de defesa do meio ambiente no Municipio;
XXV - celebrar, em ate conduzido pelo Chefe do Executivo Municipal, acordos,
convenios.consorclos e ajustes com orgaos e Instituicoes da Administracao
Federal, Estadual e Municipal, bern assim, com Orqanizacoes de Direito Publico
ou Privado, Nacionals ou Internacionais, visando 0 lntercarnblo e a cooperacao
voltados para a preservacao e a melhoria de qualidade ambiental e da pesca;
XXVI - formular, juntamente com outras Jnstituic;oesPublicas e Orqanizacoes Nao
Governamentais, ligadas a pesca e ao meio ambiente, normas e padroes gerais
relativos a preservacao, restauracao e conservacao do meio ambiente e da pesca,
visando assegurar 0 desenvolvimento em bases sustentaveis para 0 bem-estar da
populacao, compafibilizande 0 desenvoMmento secio-ecoaomico com a utiliza~o
racional dos recursos naturals existentes, em conformidade com os princlpios
legais do desenvolvimento sustentavel;
XXVU - induzir e apolar a realizacao de atividades integradas de Educacao
AmbientaJ na rede escolar municipal em tooos os niveis de ensmo e junto a
populacao em geral, voltadas para a formacao de uma consciencia cofetiva de
preservacao e de valOfiza~o dos recursos naturais, mediante a realfzag80 de
eventos e campanhas;
XXVIII - emitir pareceres ambientais sobre empreendimentos que gerem, ou nao,
danos ao meio ambiente;
XXIX - fiscalizar e acionar, sempre que necessano, os 6rga05 ambientais estadual
e federaf competentes, em atividades de degradagao ambiental no municipio:
XXX - exercer outras atividades correlatas.



Art. 75. E subordinado ao Departamento Municipal de Aqropecuaria, Industria e
Comercio a Dlvisao de Aqropecuaria, Industria e Cornercio, com as seguintes
atribuicoes:
1- coordenar a execucao das atividades dos setores que fhe sao subordinados;
II - 0 planejamento, a orqanlzacao, a execucao e 0 controle das atividades de
aqropecuaria, rndustria e comercio desenvolvidas pete Municipio, em conjunto
com 0 respective setor;
111- auxiliar 0 diretor de departamento nos assuntos relaeionados a divisao;
IV - promover a inteqracao com 6rgaos e unidades da Adrninistracao Municipal,
objetivando 0 cumprimento de atividades dos setores que Ihe sao subordinados;
V - promover contatos e relacoes com autoridades e orqanizacoes dos diferentes
niveis governamentais;
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cornercializacao, armazenamento, aqrolndustrlalizacao e transporte de insu s e % ~. ~&,
produtos, visando especial mente 0 aumento da producao e produtividade agric a, ~~ » ~~1'o
o incremento do comercio e industria no rnuniclpio, buscando a qeracao ~o n 0 '\

empregos e a melhoria das condicoes de infra-estrutura socio-econornica e social, "0, ~

competindo-Ihe ainda: ..oq. ~
I - realizar a pesquisa preliminar e experirnentacao fitotecnica, zootecnica,
veterinaria;
II - prestar asslstencla tecnica a extensao rural;
III - prestar orientacao sanitaria, vegetal e animal;
IV - promover e assistir ao cooperativismo rural, abastecimento e comercializacao
agricola;
V - realizar a flscaiizacao de produtos e insumos agricolas;
VI - realizar pesquisas, estudos e lnforrnacoes aqroeconomicas:
VII - promover a armazenagem, irrigagao e acudaqern;
VIII - fomentar a orqanizacao e producao rural e prestacao de services afins;
IX - auxiliar os produtores em buscas por parcerias, para implantacao de services
de metereologia, geografia e cartografia, estatistica da producao agricola, etc.;
X - orientar, coordenar e controlar a execucao das politicas de desenvolvimento
industrial e comercial, na esfera do Municipio;
XI - promover a reallzacao de atividades relacionadas com 0 desenvolvimento
industrial e comercial do Municipio;
XII - administrar e indicar a irnplantacao de areas destinadas a industria e ao
comercio:
XIII - orientar a locafizacao e licenciar a lnstalacao de unidades industrials e
comerciais, de acordo com as areas destinadas a industria e ao comercio:
XIV - emitir parecer visando 0 licenciamento do comerclo transitorio:
XV - promover 0 rntercambro e convenios com entidades federais, estaduais e da
iniciativa privada, nos assuntos atinentes as pottticas de desenvolvimento
industrial e comercial;
XVI - estimular 0 turismo agro-industrial e comercial no Municipio;
XVU - efetuar 0 controle da rnineracao e exploracao mineral;
XVIII- executar outras atividades afins.



Art. 77. Compete ao Setor de Industria e Cornercio:
I - fortalecer e ampliar 0 setor industrial, comercial e de services da economia,
mediante a concessao de facilidades de incentivos econornicos as iniciativas
locais e externas;
It - criar oportunidades amplas e diversificadas visando a formacao gerencial,
desenvolvimento e aprimoramento de talentos empresariais para a economia do
Municipio de Sao Jose da Barra;
III - proceder a instrumentalizacao de apoio quanta aos aspectos de fomento a
producao, a cornerclallzacao, a capacitacao de pequenos ernpresarlos e
comerciantes;
IV - estimular a pesquisa capaz de gerar novos conhecimentos e novos meios de
atuacao tecnica no sentido econornico para 0 Municipio;

Art. 76. Compete ao Setor de Aqropecuaria:
I - orientar tecnicamente a producao agricola;
II - fomentar a producao animal de pequeno e grande porte;
III - prestar assistencla tecnica e sanitaria, promovendo melhoria de qualidade e
diversificacao aqropecuaria:
IV - intervir junto a entidades e orqaos da esfera municipal, estadual e federal em
prol do desenvolvimento aqropecuarlo:
V - coordenar censos e levantamentos de dados relativos as atividades
aqropecuarias;
VI - fiscalizar e reprimir as alteracoes e aqressoes do meio ambiente por atividade
aqropecuaria;
VII - executar outras atividades afins.

Paragrafo unico. A Divisao de Aqropecuaria, Industria e Cornercio e composta
pelos seguintes setores:
1- Setor de Aqropecuarla:
" - Setor de Industria e Comercio.

VI promover 0 acompanhamento tecnico-qerenclal dos projetos
desenvolvimento da aqropecuaria, industria e cornerclo do Municipio;
VII - promover a atracao e irnplantacao de novas empresas para aproveitamento
da producao da aqropecuaria e da industria do Municipio;
VIII - promover a atuallzacao tecnoloqica das empresas existentes no Municipio;
IX - promover pesquisas cientificas, voltadas para a melhoria da qualidade de
vida, aumento da produtividade e outras demandas e potencialidades da
populacao de Sao Jose da Barra nas areas de sua cornpetencia:
X - promover acoes que visem 0 aumento de emprego e renda para a populacao
do municipio nas areas de sua competencia;
XI - promover a protecao do patrirnonio turistico, artfstico e historico do Municfpio
em conjunto com as unidades administrativas interessadas;
XII - executar outras atividades afins.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BA
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Art. 83. Para a direcao dos orqaos integrantes da estrutura administrativa
estabelecida nesta lei complementar, podera a Prefeito designar titular de orgao
au unidade administrativa para responder por outro, como medida de contencao
de despesas.

Art. 84. Fazem parte integrante da presente lei complementar a Anexo Unico -
Organograma Geral, representando a subordinacao hierarquica entre orgaos e
unidades administrativas.

Art. 82. 0 Prefeito, mediante Decretos, Portarias, Circulares e Ordens de
Services, estabelecera normas operacionais dos services administrativos,
adotando rotinas, procedimentos e formularies que assegurem sua racionalizacao
e produtividade.

Art. 81. A Adrnlnlstracao Municipal dara atencao especial ao treinamento de seus
servidores, fazendo-os, na medida das disponibilidades financeiras do municipio e
das convenienclas administrativas, frequenter cursos e estaqios especiais de
treinamento e aperfelcoamento.

Art. 80. Os orgaos da Admlnlstracao Municipal devem funcionar perfeitamente
articulados e em regime de mutua colaboracao.

Art. 79. Ficam criados tadas as orqaos e unidades componentes da estrutura
administrativa baslca e regimental mencionados nesta lei, as quais serao
instalados e implantados a partir da publicacao desta lei.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAlS

CAPITULO III
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

Art. 78. Os cargos de provimento em comissao, e seus respectivos vencimentos,
para executar a direcao, chefia e assessoramento dos orgaos e unidades
administrativas constantes desta lei complementar constarao de lei especffica.
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V - orientar 0 empresariado atraves de materiais tecnicos e de informacoes ger
sobre a Instalacao no Municipio de equipamentos industriais, comerciais e
services:
VI - desempenhar outras atividades necessarias e correlatas para a born
desempenho de suas afribuicoes.
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Sao Jose de Barra/MG., 08 de junho de 2009.

Art. 87. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicacao,
revogadas as dlsposicoes em contrario, em especial a Lei Complementar n".
001/1997.

Art. 86. 0 Chefe do Poder Executivo fica autorizado criar os creditos/dotacoes
especiais para adequacao do orcarnento anual a nova estrutura administrativa
constante desta lei complementar.

Art. 85. As despesas decorrentes da execucao desta lei complementar serao
atendidas, no corrente exercicio, por conta de dotacoes pr6prias, consignadas no
orcarnento vigente.
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