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Art. 4° Para efeito desta lei complernentar, entende-se par subordinacao a relacao
hlerarqulca, entre 0 Prefeito Municipal e as Secretartas Municipals, entre estes 6rgaos

§ 2° As autarqulas, fundacoes, sociedades de econornia rnista e as empresas publicae
municipals que vierem a ser criadas se constituirao em 6rgaos da Administra980
Indireta do Poder Executive, possuindo suas estruturas e atribuicoes estabelecidas na
legislac;ao especlfica e em seus estatutos,

§ 10 0 Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais consntuem 6rgaos da
Administracao Direta do Poder Executive Municipal, possuindo as atribuicoes previstas
nesta lei, sem personalidade jurfdica e submetidos a diregao superior do Prefeito.

Art. 3° 0 Poder Executive e exercido palo Prefeito Municipal, auxillado pelos titulares
dos 6rgaos da Administracao Direta, bem como pelos 6rgaos da Administracao
Indireta.

Art. 2° Os services publicos e de interesse local serao exercldos, direta ou
indiretamente, pela Administracao Municipal) ou par seus delegados, com 0 obietivo de
atender a colefividade, sob 0 regime juridico publico, observados os prmclplos
constitucionais que regem a Adminfstracao Publica.

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

CAPITULO I
DISPOSICCES PREUMINARES

UVROI
PARTE GERAL

o Chefe do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose
da Barra/MG., no uso de suas atribuh;oes que Ihe sao
conferidas pelo art. 65, mclso m da Lei Organica
Municipal propos, a Camara Municipal aprovou e eu,
Prefeito, conslderando a sancao taclta ocorrlda nos
termos do art 48§3° da Lei Organica Municipal,
promulgo a seguinte IPei:

"Reformula a Organizacao e a Estrutura Administrativa
da Prefeltura Municipal de Sao Jose da BarralMG e da
outras provldenctas."

LEI COMPLEMENTAR N.o40JDE 16 DE OUTUBRO DE
2009..

DABARRASAOUN
Estado de
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Art. 8° A acao governamental do Poder Executivo em articulacao com a Camara
Municipal e com os segmentos organizados da comunidade, quando couber,
obsdecera ao planejamento que vise promover 0 desenvolvimento economico e social
do Municipio de Sao Jose da Barra e cornpreendera a elaboracao, 0 acompanhamento
e a avaliacao dos seguintes instrumentos administrativos devidamente integrados:
I - Plano de acao de governo;

Art. 7° Planejamento e, para efeito desta lei complementar, 0 estabelecimento de
polfticas, diretrizes, objetivos, metas e normas gerais que orientem e conduzam a acao
governamental as suas finalidades institucionais e ao cumprimento da reatizacao de
services publicos de natureza urbana, rural e de interesse local do municfpio de Sao
Jose da Barra.

Paragrafo unico. Os Secretaries Municipais e 0 chefe de gabinete responderao
solidariamente pelo descumprimento dos principios estabelecidos neste capitulo.

SECAO I
Do Planejamento

Art. 6° A acao da Adrnirustracao Municipal do Poder Executivo pautar-se-a pelos
preceitos contidos nesta lei complementar e pelos seguintes princlpios basicos de :.:::.",:.::t••:,.:.,~:"""",,~,:

gestao:
I - Planejamento;
11- Coordenacao e articulacao:
III - Controle;
IV - Continuidade Administrativa, efetividade e modernizacao.

CAPITUlO III
DOS PRICiPIOS BAslCOS NA GESTAO MUNICIPAL

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

CAPiTULO II
DOS PRINCiPIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA

§ 2° Os orqaos e as unidades administrativas que comp6em a estrutura administrativa
da Adrninistracao Direta Municipal estao representados atraves do organograma
hierarquico constante do Anexo desta lei complementar.

§ 1° Unidade Administrativa e, para os fins desta lei, a parte de orgao, dotada de
competencia especffica, tais como divisao, setor, secao, etc.

e suas unidades administrativas, e entre as unidades administrativas entre si, segundo
os respectivos nIveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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Art. 13. 0 controle na admmistracao municipal tern por finalidade assegurar que:
I - Os resultados da gestao sejam avaliados para formulacao e a ajustamento das
polfticas, diretrizes, pianos, objetivos, programas e metas de governo;
II - Sejam cumpridos os procedimentos e normas;
111-A utilizacao de recursos seja conforme as regulamentos e as polfticas;

Art. 11. Sem prejufzo da posicao hierarquica, dos vfnculos de subordinacao e controle
e das relacoes de orientacao tecnica, consideram-se entre si articulados todos as
orqaos da Adrninistracao Municipal do Poder Executivo, para efeito de atuacao
conjunta em consonancia com seus fins visando eliminar a dispersao de esforcos e a
duplicidade de acoes.

~f===..::=:=-
Paragrafo anico. Nos casas de que trata este artiqo, poderao ser dispensados atos I tx

consensuais solenes, cada vez que for possfvel ajustar-se a coniuncao de atividades e iii !
) "Nde recursos par meio de comunicacoes simples ou semelhante as formativas dos li· ~g

contratos escritos. "-JJ
-g ftf
'--~'~

Art. 12. Controle e, para efeit:!::::~r~~~ complementar, a fiscanzacao e~;;I
acompanhamento sistematico e continuo das atividades da adrnmistracao do Poder:'::::.;:"-,~:\}'"
Executive. ~e~.:;

Art. 10. Quando submetidos ao prefeito, as assuntos dependentes de ato ou despacho
deverao ter sido previamente coordenados e articulados entre todos os departamentos
municipais e demais 6rgaos neles interessados au envolvidos, inclusive quanto aos
aspectos administrativos e financeiros pertinentes, por meio de consultas e
entendimentos, de modo a sempre visarem solucoes integradas e harmonizadas com a
polftica geral e setorial do municipio.

Paragrafo unico. 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, 0
entrosamento permanente das atividades entre todos os nfveis e areas do
planejamento ate a execucao de pianos, programas e projetos da administracao
municipal, visando a melhor utitizacao de seus recursos humanos, financeiros e
materiais.

SECAo II
Da Coordenacao e da Articulacao

II - Orcamento Anual e Plano PIUfiantlal;
III - Diretrizes Orcarnentarias;
IV - Proqrarnacao financeira de desembolso,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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Art. 20. A Adrninistracao Municipal do Poder Executivo promovera sempre a
rnodernizacao na administracao de seus orqaos e unidades administrativas, mediante
reform a, desburocratizacao, desenvolvimento de recursos humanos em atendimento as
transforrnacoes economicas, sociais e ao progresso tecnol6gico.

Paragrafo unico. Dentro do princlpio da efetividade, 0 servidor publico da
Adminisfracao do Poder Executivo, na medida das responsabilidades e do alcance de
seu cargo, e integrador social, comprometido a agir com sensibilidade e cornpetencia
tecnica, para articular as demandas ambientais internas e externas, compatibilizando
as com os recursos organizacionais disponfveis.

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 pradutividade, a qualidade e a efetividade da acao
Administrativa Municipal.

Art. 18. 0 Poder Executivo estabelecera os procedimentos necessaries a efetivacao
controle na Administracao mediante Decreto.

SECAO IV
DaContinuidade Administrativa

Art. 17. 0 controle na Admmistracao Municipal do Poder Executivo sera exercido:
I - Pelos Secretaries Municipais e pela Chefia de Gabinete, quanto a execucao

f::i"==:::':'::::::=-2=
programas e a observancia das normas gerais que regulam 0 exerdcio de
atividades;
11- Pela Controladoria do Municfpio.

Art. 16. Ser80 suprimidos os controles que se evidenciem como puramente formais, au
cujo custo seja superior ao evento que se pretende evitar.

Art. 15. A Admlnistracao Municipal devera buscar, em todos os seus nfveis, a interacao
com os usuaries de seus services e com os receptores de seus beneffcios, visando a
maior eficiencia no seu controle pela comunidade.

§ 20 0 Poder Executivo dispora de sistema de controle interno.

§ 10 0 controle extern 0, a cargo da Camara Municipal, sera exercido com 0 auxilio do
Tribunal de Contas do Estado.

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

IV - Os recursos sejam resguardados contra 0 desperdfcio, a perda, 0 usa indsvido, 0
delito contra 0 patrimcnlo publico, 0 luxe e qualquer forma de evasao:
V - Os dados sejam mantidos e apresentados de forma contiavel e de fad I
entendimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE sao JOSE DA BARRA
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lIVRO II
ORGANIZACAO, ESTRUTURA E COMPETENCIA DA

ADMINISTRACAO MUNICIPAL

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

Paragrafo anico. A supervisao governamental compreende a orientacao, a
coordenacao e 0 controle das atividades das unidades administrativas subordinadas.

Art. 28. Todo 0 orgao da Administracao Municipal do Poder Executivo esta sujeitp:::~
supervisao governamental exercida pelos titulares, excetuando-se aqueles submeti~Q~
a supervisao direta do Prefeito. ~2::'=

CAPiTULOV
DA SUPERVISAO GOVERNAMENTAL

Art. 26. Os orgaos de administracao direta observarao 0 Plano Unico de Contas e as
normas gerais de administracao financeira, contabilidade e de auditoria.

Art. 27. Quem tenha a seu cargo atividade de adrninistracao financeira ou i~e:z:::c:c=':":::C~3:S"
contabilidade de unidade administrativa, e responsavel pela exatidao das conta~
oportuna apresentacao de balancetes, balances, e demonstracoes contabeis, na fori
da lei. i~~,

Art. 25. 0 Prefeito Municipal prestara a Camara Municipal, contas relativas ao exercfcio
anterior, nos termos da Lei Orqanica 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 etaborarao, em conjunto,
a proqrarnacao financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberacao dos
recursos necessaries.

Art. 22. Anualmente serao elaboradas as diretrizes orcarnentarias, que porrnenorizarao
o programa anual e a etapa do programa plurianual no exerdcio seguinte.

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

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

CAPfTULOIV
DO PLANO DE ACAO DO GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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SECAO I
Das Competencias dos Orgaos de Assessoramento

c5
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(j) «
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Art. 31. A Procuradoria Geral do Municipio e a unidade respons8vel '~~I~}
representacao judicial do Municfpio, assessoramento, orientacao e prevencao jurfdidr
aos orqaos da Adrninistracao Direta e Indireta, pela observancia das decisoes judiciais
e disposicoes legais do Municipio, pela execucao da Dfvida Ativa do Municipio, pela

CAPiTULO II
DAS COMPETENCIAS DOS ORGAOS

:;j !"<r'~::-"~"""~., ',. ""',~ ... ,''f:~'7-;'";1

II rc:J~ ~~) o
§ 5° Os titulares de cargos cornissionados serao respons8veis pela direcao de qaGf~
6rgao ou unidade administrativa conforme prever a lei que os criar. 1 QJi

. 'Y~r-«: __II____"'-

~~
"~~1

§4° 0 Gabinete de Prefeito se equivale as Secretarias Municipais ..

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

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

§ 1° Compreende-se por Secretaria Municipal 0 6rgao respons8vel por agregar e
programar as atividades inerentes a um grupo de unidades que Ihe sao subordinadas.

Art. 30. 0 Sistema Administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra
cornpoe-se basicamente dos seguintes orgaos e unidades administrativas
hierarquizadas em nfveis de competencia e de atribuicoes na forma a sequir
estabelecidas:
I - Orqaos de Assessoramento:
a) - Procuradoria Geral do Municfpio;
b) - Controladoria Geral;
c) - Gabinete do Prefeito;
d) - Assessoria Contabil de Governo;
e) - Orqaos e Entidades de Governo.
II - Orqao de Adrninistracao Geral:
a) - Secretaria Municipal de Administracao e Finances:
III - Orqaos de Administracao Especffica:
a) - Secretaria Municipal de Saude:
b) - Secretaria Municipal de Assistencia Social;
c) - Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
d) - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente;
e) - Secretaria Municipal de Aqropecuaria, Industria e Cornercio.

CAPiTULO I
DA ORGANIZACAO E ESTRUTURA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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Art. 32. A Controladoria do Poder Executivo tern a finalidade de avaliar a acao
governamental e a qestao dos administradores publicos municipais, par interrnedio de
fiscalizacao contabil, financeira, orcarnentaria, operacional e patrimonial, e apoiar a
controle externo no exercicio de sua missao institucional, competindo-Ihe,
especial mente:

legalidade dos neqocios administrativos e pela interpretacao e inteqracao da legislaC;8o
de interesse do Municfpio, competindo-Ihes:
1- prestar assessoramento aos orqaos da Administracao Direta;
II - emitir pareceres administrativos, quando solicitado;
111- promover a defesa do Municfpio em Jufzo, nas acoes em que 0 mesmo for parte;
IV- propor acoes judiciais do interesse do Municfpio;
V - promover a cobranca judicial dos creditos do Municfpio;
VI- representar 0 Municfpio em jufzo ou fora dele, ou fazer-se representar;
VII - prestar assistencia juridica ao Prefeito Municipal;
VIII - planejar, coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades
subordinadas;
IX - promover a orqanizacao e distribuicao de trabalhos afetos a sua cornpetencia,
planejando e implementando a forma de funcionamento das atividades, estabelecendo
horarios de atendimento das acoes e atribuicoes da Procuradoria em Juizo,
estabelecendo os criterios de participacao coletiva ou individual dos Procuradores
Municipais, coordenando as atividades da Procuradoria;
X - assessorar quando da elaboracao de projetos de leis, decretos, portarias e demais
atos municipais;
XI - manter coletanea atualizada da leqislacao, doutrina e jurisprudencia sobre
assuntos .de interesse do Municfpio, como subsfdio as atividades as atividades
Administracao Publica e inforrnacao a populacao, bern como coligir e organizar
intorrnacoes relativas a jurisprudencia, doutrina e legislac;ao federal, estadual e
municipal;
XII - Planejar, executar, coordenar e controlar as atividades municipals relativas ao
desenvolvimento e aplicacao das atividades jurfdicas, entre si e com as demais
atividades da Adrninistracao Publica;
XIII - zelar pelo acervo de leis, decretos e portarias Municipais, arquivando-os,
sistematicamente;
XIV - orientar a realizacao de sindicancia, inquerito e processo adrninistrativo=v-v-s-
disciplinar e tributario; ~
XV - aprovar minutas de editais, contratos e convenios: l
XVI - pronunciar sobre assuntos que envolvem aspectos jurfdicos atinentes ~
Prefeitura e representa-la perante as orgaos do Poder Judiciario e de jurisdiC;8~
administrativa, fixando a orientacao jurfdica a ser seguida em todas as instancias ~
promovendo a sua defesa; ,
XVII - participar de ate adrninistrativo, formulando 0 respective parecer, em especial H

em transacoes imobiliarias, dssapropriacoes, comissoes de inqueritos, processosci
administrativos disciplinares, avaliacao de desempenho de estaqio probatorio, dentreC,~;;
outros.
XVIII - responsabilizar-se por todas as atividades da Procuradoria Juridica do=2
Municipio;
XIX - executar outras atividades pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE sso JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37945-000
~ rl"'\,.., ......,..,",""'" n'1 '1 ~ '''''' ,..,-.- r..~1'"Io1""\ __ "r ".. ,._

;~

Art. 33. 0 Gabinete do Prefeito tern por finalidade 0 assessoramento direto do Chefe~
do Executive, com atuacoes no Setor Politico e cornpetencia nas areas de}
relacionamento com 0 Legislativo, auxiliando no atendimento e no encarninharnento
dos munfcipes aos Orgaos competentes da Prefeitura, para solucionar ou atender a~
suas reivindicacoes ou consultas, bern como fiscalizar as atividades de todos os
Orqaos da Prefeitura, mantendo 0 Prefeito informado sobre os acertos e deficienctas de,
cada urn, competindo-Ihe tambern: ;
I - exercer as funcoes pollticas de atendimento de autoridades e de municipes;
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 as demais Secretarias
Municipais e demais orgaos subordinados diretamente ao Prefeito;

I - avaltar a cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execucao dos
programas de governo e do orcarnento do municfpio;
II - fiscalizar a legalidade dos resultados, quanto a eficacia e a eficiencia da gestao
orcamentaria, financeira e patrimonial nos orqaos e entidades da adrninistracao
municipal, e da aplicacao de recursos publicos por entidade de direito privado;
III - avaliar e propor 0 aprimoramento do controle de operacoes de credito, avais e
garantias, bern como direitos e haveres do Municipio;
IV - apoiar 0 controle externo no exercfcio de sua funcao institucional;
V - examinar as dernonstracoes contabeis, orcamentarias e financeiras, inclusive as
notas explicativas e relatorios de orgaos e entidades da adrninistracao direta e indireta;
VI - examinar as prestacoes de contasdos agentes da administracao 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 proprio governo municipal, pelos orgaos e entidades da adrninistracao direta e
indireta;
VIII - verificar e aprimorar 0 controle contabil, financeiro, orcamentario, operacional e
patrimonial das entidades da adrninistracao direta e indireta, quanto a legalidade,
legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicacao das subvencoes, contribuicoes.
auxilios e renuncia de receitas, determinando os aprimoramentos necessarios;
IX - acompanhar a situacao ffsico-financeira e orcamentaria dos projetos e das
atividades constantes nos orcamentos municipais;
X - determiner, 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 unico para os orgaos de
admirustracao 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 r=::::ccr==
aplicacao dos recursos repassados pelo municfpio; ill
XVI - alertar as autoridades administrativas sob pena de responsabilidade solidaria]
quando for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade; ~

f~~
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Art. 34. A Assessoria Contaoil de Governo e 0 orgao de assessoramento ao Prefeito e
demais orgaos da Prefeitura nos assuntos relacionados com a formulacao e
acompanhamento da execucao do planejamento contabit global do municipio,
competindo-Ihe especificamente:
I - a coordenacao do processo de elaboracao do Plano de Agao 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 orgaos
da administracao direta;
V - responsabilizar-se pela elaboracao, divulqacao e publicacao dos balances,
relatorios, demonstrativos da receita e da despesa e demais documentos exigidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 4.320/64;
VI - manter permanentemente controle 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;
VIII - fiscalizar a legalidade dos resultados, quanto a eficacia e a eficiencia da gestao
orcarnentaria, financeira e patrimonial nos orgaos e entidades da Administragan~l======'~~
Municipal, e da aplicacao de recursos publicos por entidades de direito privado;
IX - avaliar e propor 0 aprimbramento do controle de operacoes de credito, avais i~

garanti~s, bern como direitos e havere~ ?O Municipio; _ . . . M
X - apolar 0 controle externo no exercicio de sua funcao institucional: ~l
XI - examinar as dernonstracoes contabeis, orcarnentarias e financeiras, inclusive aJ;
notas explicativas e relatorios de orgaos e entidades da adrninistracao direta e indirete]
XII - examinar as prestacoes de contas dos agentes da adrninistracao direta e indiretf,LU
responsaveis por bens e valores pertencentes ou confiados a Fazenda Municipal; ~c
XIII - verificar e aprimorar 0 controle contabil, financeiro, orcamentario, operacionahff~~;
patrimonial das entidades da acrnmistracao direta e indireta, quanto a legalida9~~;
legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicacao das subvencoes, contribuigo~s;(
auxflios e renuncia de receitas, determinando os aprimoramentos necessaries; t"~~=
XIV - acompanhar a situacao flsico-econcmica e orcamentarla dos projetos e das
atividades constantes nos orcarnentos municipais;

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 Municfpio;
VI - coordenar as relacoes poHtico-administrativas com outros Municipios e com
entidades privadas ou governamentais;
VII- obter, elaborar e prestar as informacoes requeridas pela Camara Municipal;
VIII- promover comunicacoes e atos secretariais do Prefeito Municipal;
IX - planejar, coordenar, assessorar e executar as atividades ligadas aos movimentos
cornunitanos locais;
X - interagir as Secretarias, promovendo a cooperacao e 0 trabalho conjunto;
XI - outras atividades pertinentes.
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Art. 35. A Secretaria Municipal e orgao de assessoramento ao Prefeito e demais
orqaos da Prefeitura nos assuntos relacionados com a forrnulacao e acompanhamento
da execucao de todo 0 planejamento e acoes de responsabilidade do executivo
municipal, competindo-Ihe especificamente:
I - Promover e organizar cursos de capacitacao aos servidores municipais, realizar
reunioes periodicas com os Secretaries municipais e Chefes de Divisao para avaliacao
e prornocao da gestao;
II - Assistir e assessorar diretamente 0 Prefeito em assuntos relativos a Adrninistracao,
elaborando pareceres, notas tecnicas, minutas e informacoes referentes a sua area de
atuacao:
III - Promover a articulacao do Prefeito com orqaos e entidades publicae e privadas;
IV - Assessorar os orgaos e entidades vinculadas a Administracao em assuntos que
Ihe forem determinados pelo Prefeito;
V - Assegurar a elaboracao de pianos, programas e projetos de interesse da
Administracao;
VI - Planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execucao das acoes e
atividades das respectivas areas de interesse da Adrninistracao:
VII - Coordenar 0 planejamento das acoes estrateqicas e exercer a supervisao e
coordenacao das atividades dos orgaos integrantes da estrutura da Administracao:
VIII- Assistir ao Prefeito em articulacao com 0 Gabinete, na preparacao de material de :;~C~---C,=

intorrnacao e de apoio, de encontros e audiencias com autoridades; 11

XIX - Coordenar, consolidar e submeter ao Prefeito 0 plano de acao global da J
Administracao:
X - Supervisionar e avaliar a execucao dos projetos e atividades da Administracao:
XI - Exercer outras atribuicoes correlatas de assessoria.

Art. 36 - Os Orqaos, Entidades de Governo e Conselhos Municipais sao unidades de i

services instituidas atraves de leis ou da celebracao de convsnios entre 0 Municipio de)
Sao Jose da Barra e orgaos ou entidades publicas, federais, estaduais, municipais eJ
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 sauce, defesa civil, ecucacao, pesos e rnedidas,
protecao ao patnmonio historico, rnanutencao da ordem publica e do transite urbano,
bern como services e atividades dos direitos de cidadania de seu municipio e os
inscritos como de competencia comum da Uniao, do Estado e do Municfpio segundo a
Constituicao da Republica e do Estado.

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 as Secretarias Municipais e unidades administrativas na
execucao do plano plurianual, lei orcamentaria anual e lei de diretrizes orcamentarias:
XIX - trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal de Administracao e Finances,
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. A Secretaria Municipal de Administracao e Finances e 0 orgao que centraliza
as atividades administrativas relacionadas com os sistemas de pessoal,
correspondencla, 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, bem 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 patrimonio, documentacao, protocolo, arquivo, material e administracao
de bens patrimoniais;
III - aplicacao da leqislacao tributaria municipal e realizar 0 lancarnento, arrscadacao e
fiscalizacao de tributos e de rendas municipais;
IV - lavraturas de contratos, registro e aplicacao de leis, decretos, portarias, editais e
outros, bem como 0 controle da trarnitacao de Projetos de Lei na Camara de
Vereadores;
V - elaboracao do orcarnento, controle financeiro, patrimonial e contabil e fiscahzacao
da receita e despesa;
VI - controle 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, tarnbem, orientacao fiscal ao contribuinte da leqislacao tributaria, atuando
no que couber;
IX - elaboracao da proposta orcarnentaria em conjunto com as demais Secretarias e da
Assessoria Contabil de Governo;
X - 0 controle do saldo bancario, divida publica, pagamentos dos compromissos da
municipalidade, guarda e rnovimentacao dos bens e valores; (:;:=-~~~-"
XI - preparacao das llcitacoes conforme necessidade da Adrninistracao Municipal e/oJ ()
solicitado pelos as demais Secretarias e coleta de precos para aquisicao de materiai$':;~ "
de qualquer natureza, distribuindo-se aos demais Orqaos e unidades administrativas, ~ ·~t~ U.J <-

contratacao de obras e services pretendidos; .,,t;~;:? ~ CJ _

XII - elaboracao, manutsncao e atualizacao do cadastre tecnico municipal; . ::-;:j .::f
! -b,. ......"

XIII - planejamento, coordenacao e execucao das atividades relacionadas ao::/ ~ < "'~

transporte municipal; ,,=
XIV - conservacao e rnanutencao de frota de maquinas e veiculos da municipalidade; _
XV - a prornocao e coordsnacao do processo de planejamento e desenvolvimento geraf:;~
do municipio e de sua modernizacao administrativa, e controlar e avaliar os resultados.;
da execucao do processo de planejamento; -"
XVI - a coordenacao geral da Prefeitura;
XVII - elaboracao de estudos tecnicos e atividades inerentes a programas de
modernizacao administrativa;
XVIII - executar outras atividades pertinentes.

SECAO II
Das Cornpetenclas dos Qrgaos de Admlnlstracao Geral

Paragrafo anico. Os instrumentos referidos no "caput" deste artigo disciplinarao sabre
a direcao, coordenacao, execucao e a forma de atuacao e fiscalizacao no Municfpio
dos respectivos orgaos, entidades ou instituicoes.
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Art. 41. Sao competencies do Setor de Arrecadacao e Tributos:

Art. 40. Sao competencias 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 aperfeicoarnento de pessoal;
IV - observar normas legais que dispoern sobre a funcao publica;
V - colaborar com a criacao, a classificacao e 0 provimento de cargos;
VI - verificar sistemas de classiticacao e de retribuicao financeira;
VII - atender a leqislacao aphcavel sobre sistema de aposentadoria;
VIII - aplicar os princfpios de administracao de pessoal;
IX - realizar a matrfcula dos servidores e carteiras funcionais;
X - coordenar a realizacao da devida avaliacao psicol6gica dos servidores;
XI - organizar 0 cadastre funcional dos servidores e sua frequencia;
XII - realizar as atividades necessaries para 0 efetivo pagamento de oessoai
XIII - controle e realizacao de cursos de capacitacao:
XIV - executar outras atividades afins.

Art. 39. Sao competencias do Setor de Contabilidade:
I - prestar apoio tecnico ao Setor Contabil, bem como realizar 0 controle das verbas
publicas, apresentando relat6rios sucintos;
II - coordenar, executar e fiscalizar a realizacao do orcamento, controlar e analisar a
docurnentacao relativa a exeeucao 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
Municfpio 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 Municfpio;
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 aplicacao dos recursos;
IX - executar outras atividades afins.

Art. 38. Sao subordinados a Secretaria Municipal de Aoministracao e Financas as
seguintes unidades:
I - Setor de Contabilidade;
11- Setor de Recursos Humanos;
111-Setor de Arrecadacao e Fiscalizacao de Tributos;
IV - Setor de Tesouraria;
V - Setor de Licitacoes;
VI - Setor de Compras e Cadastros;
VII - Setor de Transportes;
VIII- Setor de Almoxarifado e Patrim6nio.
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Art. 43. Sao cornpetencias do Setor de Licitacoes:
I - planejar, executar e controlar as atividades pertinentes a licitacoes de materiais e
services para todos os 6rgaos da adrninistracao, em atencao a leqislacao que rege a
materia,
II - gerenciar as processos de licitacoes, dispensas e inexigibilidades;

Art. 42. Sao competencias do Setor de Tesouraria:
I - proceder ao recebimento guarda e movirnentacao de valores e tftulos do Municipio
ou a ele entregues como consiqnacao, caucao ou fianca:
II - pagar as despesas do Municipio;
III - orientar e sugerir a realizacao de contratos com estabelecimentos bancarios;
IV - controlar as saldos bancarios e em caixa;
V - requisitar taloes de cheques;
VI - controlar os creditos adicionais e de transferencia de verbas,
suprimento de dinheiro a outros orqaos do municfpio;
VII - executar 0 controle 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 pr6prios e oriundos de convenios:
XI- emitir relat6rios pertinentes a sua area de atuacao:
XII- realizar outras atividades pertinentes.

J - orqanizar, elaborar e controlar rigorosamente todos os processos, controles e
services necessaries para fins de tributacao;
11-realizar e organizar 0 cadastro lmobiliario;
III - propor normas e sugerir alteracoes a leqislacao tributaria;
IV - fazer os devidos lancarnentos tributarios:
V - cobrar tributos da competencia de outras esferas governamentais de interesse do
municipio, desde que autorizados em lei;
VI - fornecer alvaras, certidoes solicitadas que atenderem os requisitos legais e Habite
se para as novas construcoes:
VII - lavrar auto de infracao por contravsncao ao C6digo de Posturas e/ou ao C6digo
Tributario;
VIII - exercer a fiscalizacao da industria, do cornercio, dos produtores e prestadores de
services fixes ou ambulantes, verificando a regularidade do licenciamento inclusive das
bancas ou carninhao-feira, conferindo suas licencas, apreender por infracao de leis e
regulamentos as mercadorias e objetos expostos, negociados ou abandonados nas
ruas e logradouros publicos;
IX - notificar, intimar, e praticar outras diliqencias solicitadas por 6rgaos 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 0 lancarnento e 0 debito de tributos, bem como a neqociacao dos
mesmas;
XIII - praticar todos os atos necessaries para a devida execucao da dfvida ativa dentro
do prazo prescricional;
XIV - executar outras tarefas afins.
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Art. 45. Sao cornpetencias do Setor de Transportes:
I - controlar 0 vencimento, providenciar 0 pagamento e manter a guarda de toda a
documentacao obrigat6ria (CRLV/CRV) dos vefculos da frota do municfpio;
II - receber as notificacoes de transite, abrir processo notificando e orientando a
unidade/orqao, que rnantern a carga patrimonial do vefculo, quanto aos procedimentos
a serem adotados para identiftcacao do condutor e pagamento da multa;
III - manter em seus registros c6pia e controle das datas de vencimento das CNH de
todos os motoristas, tornando as providenclas cabfveis quanta as datas de vencimento
e notiticacao dos motoristas e 6rgaos;
IV - solicitar as unidades/orqaos os mapas de controle anual de vefculos oficiaisl!:r7e""=~=~,,,,~,_~.,.
acompanhamento ffsico financeiro, mantendo os mesmos em seus arquivos; I -'-~
V - instruir as unidades/orqaos envolvidos na compra, doacao e alienacao de vefcul~;SJ
quanto aos procedimentos, enca~in~amentos e documentacao necessaries par~ ~'t' ~

montagem do processo de regulanzagao do bem; 'f (:3 M
VI - encaminhar aos orqaos competentes a documentacao necessaria para regulariZ~T~I )
o(s) vefculo(s); '.,.i ~.;i:;g ::::1 :~)

..~>J N);' ,-

VII - zelar pelo estado de conssrvacao dos vefculos, efetuando sempre que necessario 'i~;~~~2
as rnanutencoes preventivas e corretivas em parceria com 0 Setor de Manutencao ;~)~~i {? ~3
~~:C~I~Sa~t~ra~~~:~s de controle (ficha), individual de cada velculo, contempla~~'o2~'~:-~ ..
todas as informacoes necessaries para 0 acompanhamento preciso das condigo'f3s(;~:~~{~l:c
mecanicas (com registro das revisoes preventivas ou corretivas) e equipamentos de~~~~''''
uso obrigat6rio;

Art. 44. Sao competencies do Setor de Compras e Cadastros:
I - realizar as cotacoes de precos de produtos e services solicitados pelos orqaos da
adrninistracao;
II - emitir ordens de compras e de services cotados ou licitados;
III - realizar a compra ou contratacao dos produtos e services quando nao se
enquadrar em situacao de licitacao:
IV - orientar os orqaos e unidades administrativas quando houver necessidade de
licitar;
V - manter cadastre atual izado de fornecedores;
VI- efetuar conferencia entre notas fiscais e pedidos para a ernissao de empenhos;
VII- efetuar acompanhamento de precos e quantidades licitados e adquiridos;
VIII - executar outras atividades afins.

UJ - realizar 0 cadastre de fornecedores e precos, juntamente com 0 Setor de Compras
e Almoxarifado;
IV - orientar os demais 6rgaos e unidades administrativas sobre a processo de
ticitacao:
V - elaborar os contratos e demais instrumentos equivalentes ap6s a hornoloqacao do
processo licitat6rio;
VI - remeter c6pia dos contratos ou instrumentos equivalentes a Controladoria Geral e
as Secretarias interessados;
VII - executar outras atividades afins.
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Art. 47. A Secretaria Municipal de Saude e 0 orgao responsavel pelo Planejame~~
coordenacao e execucao de atividades relativas a sauce no ambito do Municfpf0,
competindo-Ihe, especificamente, as atividades de direcao, em nlvel municipal,' do
Sistema Unico de Saude - SUS, cujas atnbuicoes estao previstas na Lei Orqanica
Municipal, bern como:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as acoes e os services de sauce, gerir e
executar os services publicos afetos a area da saude;

SECAo III
Oas Competimcias dos Qrgaos de Admlnlstracao Especifica

Art. 46. Sao competencies do Setor de Almoxarifado e Patrim6nio:
I - realizar 0 recebimento, aceitacao e armazenagem de todas as compras do
municipio:
II - realizar 0 controle e disfribuicao dos materiais e mercadorias requisitados por todos
os setores da administracao:
111-controlar todas as atividades do almoxarifado;
IV - manter atualizado 0 inventario patrimonial, realizando inventarios periodicos;
V - manter sistema eficiente de controle de estoque dos materiais de usa corrente;
VI - controlar e fiscalizar 0 cadastre e locatizacao dos bens publicos; ir~z=","=~c;;:"Z,
VII - fornecer subsldios e auxiliar os orgaos e unidades administrativas a especificar r:~

• • iT} r~()materials: 111,~;:r o,
VIII- realizar estatistica da demanda de materiais; !~ S;;~..g,
IX - manter etiquetas de numero patrimonial em todos os bens m6veis; !? ,~,~?'1
X - executar outras atividades pertinentes. i'! ;:';:.8 ~~

j }~\>~~

IX - manter controle de salda dos vefculos com registro de: deslocamento, data/hora,
quilometragem percorrida (iniciallfinal = total), nome does) acompanhante(s),
assinaturas do chefe da Secao, motorista e acompanhante;
X - manter controle atravss de planilha de abastecimento de combustfvel por vefculo;
XI - elaborar planilhas de controle mensa I das medias de quilometragem por veiculo;
XII - tomar as providencias cabfveis e encaminhar aos orqaos competentes, atraves de
expediente, todos os acontecimentos envolvendo veiculos, tais como:
a) acidente de transite:
b) roubo ou furto;
c) alteracoes de caracterfsticas;
d) veiculos disponibilizados para alienacao (leilao).
XIII - enviar aos orqaos e unidades administrativas os Mapas de Acompanhamento do
Custo Operacional e Acompanhamento FIsico Financeiro e Mapa Anual de Veiculos:
XIV - realizar 0 controle de combustlveis, provocando as licitacoes para aquisicao de
combustfveis, quando necessarlo:
XV - coordenar os motoristas e as tarefas que cada urn 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 Admmistracao, tais como
esportistas, idosos, etc., e outros de coropetencla do municfpio;
XVIII - executar outras atividades pertinentes
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Art. 50. Sao competencias do Setor de Enfermagem:
I - participar do processo de territorializacao e mapeamento da area de atuacao da
equipe, identificando grupos, famflias e indivfduos expostos a riscos, inclusive aqueles
relativos ao trabalho, e da atualizacao contfnua dessas intorrnacoes, priorizando as
situacoes a serem acompanhadas no planejamento local;

Art. 49. Sao competencies do Setor Administrativo de Saude:
I - participar na formulacao da pol ftica e na execucao de acoes na area de saude; iW'C""""="~,,,,,-"c~~
II - realizar 0 levantamento dos procedimentos efetuados nos Postos de Saude; r, ~~
III - elaborar as devidas faturas do SUS, bem como a elaboracao dos pianos ~{;~ ~i"J
aplicacoes e os relatorios de qestao, providenciar e alimentar os Bancos de dados; if (~~
IV - organizar arquivos e controle do expediente da Secretaria Municipal de Saude; ~ ;1:~5;;;tl
V - manter a correspondencia da Secretaria Municipal de Saude; J! ,;;:,;J -8,., "..~.J ......ii
VI - controlar 0 empenho das verbas; :'1.~:j.:;:J ~4

VII - auxiliar nas licitacoes para compra de medicamentos e materiais diversos; ]1 ~LL:, '
VIII - realizar 0 controle da frequencia e efetividade dos servidores da Secre\b~E6
Municipal de Saude; ,~
IX - prestar informacoes ao Setor de Transporte para orqanlzacao e controle
transporte de pacientes; 1
X - orientar 0 trabalho visando a economia dos materiais; ~.
XI- executar outras tarefas afins.

Art. 48. Sao subordinados a Secretaria Municipal de Saude os seguintes setores:
I - Setor Administrativo de Sauce;
II - Setor de Enfermagem;
111-Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiol6gica;
IV - Setor de Programa da Saude da Familia - PSF Urbano e Rural;.

U - organizar e executar, prioritariamente, um service de medicina preventiva e
reabilitacao;
III - participar do planejamento, proqramacao da rede regionalizada do Sistema Unico
de Saude, em articulacao com a direcao estadual do sistema;
IV - dar execucao no ambito municipal a politica de insumos de equipamentos para
rnanutsncao do atendimento na area da saude;
V - participar da execucao, controle e avaliacao das acoes referentes as condicoes e
aos ambientes de trabalho;
VI - executar as services de viqilancia sanitaria, vigilancia epidernioloqica, alimentacao
e nutricao, saneamento basico e sauce da populacao:
VII - promover campanhas preventivas de ecucacao sanitaria e de vacinacao em
massa da populacao local;
VIII - planejar e coordenar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educacao,
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, e executar assistencia rnedico-odontoloqica aos
alunos da rede municipal de ensino;
IX - coordenar a execucao de programas municipais de sauce 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.
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II - realizar acoes de atencao integral conforme a necessidade de saude da populacao
local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gest80 loca I;
III - garantir a integralidade da atencao por 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 proqrarnaticas e de viqilancia a saude;
IV - realizar busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notificacao compuls6ria
e de outros agravos e situacoes de importancia local;
V - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuaries em todas as acoes,
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando 0 estabelecimento do vinculo;
VI - responsabilizar-se pela populacao adstrita, mantendo a coordenacao do cuidado
mesmo quando esta necessita de atencao em outros services do sistema de sauce:
VII - participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, a
partir da utilizacao dos dados disponiveis;
VIII - promover a mobilizacao e a participacao da comunidade, buscando efetivar 0
controle social;
IX - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar agoes
intersetoriais com a equipe, sob coordenacao da Secretaria Municipal de Saude:
X - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de
intormacao 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 fungoes;
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; ~:-'':G",2'Sc''?~~'~

XV - realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Basica de Saud* .
e Unidade Mista de Saude, quando necessario, no domicilio e na comunidade; ;'1
XVI - solicitar exames complementares e prescrever medicacces, conforme protocolo _.~
ou outras normas tecnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas ~IS:j
disposicoes legais da profissao; .11 ;;:-;F
XVII - organizar e coordenar grupos espedficos de indivfduos e familias em situacao ~e.,5
risco da area de atuacao dos ACS; .~t:~"~',.,.~~,...,.-........:.
XVIII - participar do gerenciamento dos insumos necessaries para 0 adequa.~Qfl
funcionamento da UBS e da UMS; ; l...:.
XIX - realizar assistencia integral (prornocao e protecao da sauce, prevencaoj ~.s
agravos, diagn6stico, tratamento, reabilitacao e rnanutencao da saude) aos indivld~@$
e tarnilias na Unidade de Saude da Familia - USF e, quando indicado ou necessario,
no domicilio e/ou nos demais espacos cornunitarios (escolas, associacoes etc.), em
todas as fases do desenvolvimento humane: mtancia, 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;
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XXI. - contribuir e participar das atividades de Educacao Permanente dos profissionais
da area da sauce: e participar do gerenciamento dos insumos necessarios para 0
adequado funcionamento da USF, UMS e UBS;
XXIII - coordenar e executar atividades de assistencia de enfermagem, como
atendimentos ambulatoriais, urgencias e ernerqencias, curatives, inalacoes,
vacinacoes, aplicacao de medicamentos prescritos, exame laboratorial e outros
tratamentos;
XXIV - dominar e repassar as teenicas de enfermagem tais como, sinais vitals,
hiqienizacao, administracao de medicamentos por via oral e parenteral;
XXV - prestar primeiros socorros, fazendo curativos au irnobilizacoes 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;
XXVIII - coordenar a exscucao de programas de prsvencao de acidente e de doencas
profissionais ou n80 profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e
condicoes de trabalho;
XXIX - identificar, precocemente 0 aparecimento de doencas na comunidade,
detectando alteracoss no comportamento dessas doencas, apontando os grupos de
maior risco e propondo medidas de controle;
XXX - coordenar a elaboracao e execucao de programas de educacao e sauce,
visando a melhoria de saude do individuo, da familia e da comunidade;
XXXI - coordenar e executar services de enfermagem como adrninistracao de sangue e
plasma, controle de pressao venosa, monotorizacao e aplicacao de respiradores
artificiais, aplicacao de dialise peritonial, gasoterapia, cateterismo, lavagens de
estomaqo e outros tratamentos;
XXXII - coordenar a equipe multiprofissional de saude, no planejamento, execucao e
avaliacao dos programas de sauce na prevencao e controle das dosncas
transmisslveis em geral enos programas de viqilancia epldemloloqlca a sereni~;;"?!:~="''"=''~
desenvolvidos; ~o
XXXIII - realizar consultas, prestando services de enfermagem preventiva e d~ i,:~i~~l

urqencia, inclusive a gestante, parturientes, puerpera e ao recern-nascido: ,tt ;:::!:~ ~.~
xxxly -.coordenar e p~rti~ipar na ~la~ora<;80 .e na oper~ci?naliza980 _do,sist~ma d~:~.~i~i -
referencia e contra-referencia do paciente nos diferentes ruveis de atencao a saude; ,'1 i~~~::O':::1).
XXXV - coordenar a escala de trabalho, distribuindo e supervisionando 0 trabalho dalS:~my;,.:
equipe de enfermagem e auxiliares; ;J :~:!';,:l
XXXVI - coordenar, promover e participar de programas de treinamento ,;~:':.,::
aprimoramento de pessoal de saude, particularmente nos programas de educa9aci;S
continuada; ,:::.~
XXXVII - distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas as""
saude publica e em rotinas aprovadas pela instituicao de saude;
XXXVIII - supervisionar a poliquimioterapia;
XXXIX - coordenar, supervisionar, executar e participar de programas e atividades de
educacao sanitaria e epidemioloqica, visando a melhoria de saude do indivlduo, da
familia e da protecao em gerat;
XL - efetuar estatlstica do nurnero de pacientes e atendimentos e encaminhar a
Secretaria responsavel relatorios de' atendimentos para faturamento;
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Art. 51. Sao competencies do Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiolcqica;
I - Planejar, programar, organizar, coordenar, controlar, avaliar e executar acoes de
orientacao e fiscalizacao das unidades e estabelecimentos de sauce e de interesse da
saude, de produtos, de substancias, da saude do trabalhador, do exercfcio profissional,
do meio ambiente e de vigilancia em sauce:
II - manter intercambio com orqaos do Governo Federal, dos Estados, e outros,
objetivando a troca de informacoes que viabilizem as acoes especfficas de vigilancia
sanitaria;
III - articular-se com orgaos de sequranca publica, objetivando atuacao conjunta para a
execucao de acoes de fiscalizacao:
IV - processar e julgar em 1a tnstancia, os autos de procedimentos administrativos
instaurados, para apuracao de intracoes saniterias, na forma da leqislacao, lavrados
pelos servidores lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria;
V - coordenar e controlar 0 registro de antecedentes relativos a viqilancia sanitaria;
VI - coordenar os services afetos ao setor de viqilancia sanitaria;
VII - regular, inspecionar e fiscalizar as instalacoes ffsicas da producao e
cornercializacao de alimentos, medicamentos e insumos sanltarios:
VIII - fiscalizar 0 comercio, a fabricacao, acondicionamento, conservacao e transporte
de alimentos, farrnacias, postos de sauce, hospitais, depositos em geral, postos de
cornbustiveis, matadouros, acouques, com 0 recolhimento de amostras para analise
laboratorial;
IX - expedir regulamentos, notiflcacoes e multas previstas na leqislacao municipal;
X - fiscalizar as instalacoes ffsicas da producao e da cornercializacao de alimentos,
medicamentos e insumos sanitarios, bem como a implernentacao de polfticas e
realizacao de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades;
XI - realizar perfcias tecnicas, coleta de amostras para analise laboratorial; .t,~
XII - realizar a elaboracao de relatorios, de manual tecnico e de roteiro tecnicos d~""_::'=S~~~
inspecao: '~()
XIII - planejar acoes de trabalhos de vigilancia sanitaria; ~(§'l~
XIV - participar de programas de sauce coletiva de educacao em saude, participar d:e';:i~....~il
reunioes de trabalho, quando convocado; ) c':'~j~!
XV - emitir laudos de vistoria para fins de licenciamento de estabelecimentosf ~
comerciais e industriais; i (Or ~
XVI- emitir intormacoes para atualizacao da leqislacao municipal, com observancia d~~:~
deterrninacoes e regulamentos da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA}; ~.::,,;'
XVII - coordenar medidas de controle de veto res e reservatorios de doeng,a.$;,;
transmissfveis; ; ~;~;
XVIII - coordenar trabalhos de instalacao e manutencao de sistemas de abasteclrnento
de aqua, esgoto sanitario e disposicao de lixo;
XIX - coordenar acoes de educacao em saude;
XX - fiscalizar 0 levantamento e elaboracao de croquis de areas urbanas e rurais,
cadastramento e nurneracao de predios para ordenamento das atividades de
saneamento;

XLI - manter sob sua guarda e responsabilidade, 0 instrumental, material de cirurqia e
enfermagem, bem como 0 estoque de medicamentos;
XLII - executar outras atividades correlates.
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Art. 52. Sao cornpetencias do Setor de Programa de Saude da Familia - PSF Urbano e
Rural:
I - participar do processo de territoriatizacao e mapeamento da area de atuacao da
equipe, identificando grupos, familias e indivlduos expostos a riscos, inclusive aqueles
relativos ao trabalho, e da atualizacao continua dessas inforrnacoes, priorizando as
situacoes a serem acompanhadas no planejamento local;
II - realizar 0 cuidado em sauce da populacao adstrita, prioritariamente no ambito da
unidade de saude, no domicflio enos demais espacos comunitarios (escolas,
associacoes, entre outros), quando necessario:
III - realizar acoes de atsncao integral conforme a necessidade de saude da populaga4:;c;---~-,-~=:
local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestao local; '\1 o
IV - garantir a integralidade da atencao por meio da realizacao de acoes de promoga~1(~~~ ~
da saude, prevencao de agravos e curativas; e da garantia de atendimento d~?:~2.~ ..
demanda espontanea, da realizacao das acoes proqrarnaticas e de viqilancia a saude: Jj :] ~J
V - realizar busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notificacao cornpulsoriacj ::..~
e de outros agravos e situacoes de irnportancia local; :1 B~ ~
VI - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuaries em todas as agoe~,I~:!J
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando 0 estabelecimento do vinculo; i ':::';s
VII - responsabilizar-se pela populacao adstrita, mantendo a coordenacao do cuidaqQJ,f
mesmo quando esta necessita de atencao em outros services do sistema de sauce: ;,1 :':::;'

VIII - participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, ;~a"-.'"
partir da utilizacao dos dados disponlveis; "
IX - promover a mobilizacao e a participacao da comunidade, buscando efetivar 0
controle social;
X - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar acoes
intersetoriais com a equipe, sob coordenacao da Secretaria Municipal de Sauds:

XXl - organizar cadastro, preencher mapas, preparar registros e relat6rios referentes as
suas atividades;
XXII - fiscalizar e coletar aqua de bicas, piscinas, fontes, riachos e caixas de aqua para
posterior encaminhamento a unidade de analise laboratorial;
XXIII - coordenar campanhas de controle de vetores, vacinacao anti-rabica, dentre
outras;
XXIV - orientar a populacao com relacao aos meios de evitar proliferacao de vetores
principalmente das doencas de chagas e dengue;
XXV - coordenar a realizacao de visitas e inspecoes;
XXVI - coordenar a execucao do tratamento focal e perifocal como medida
complementar ao controle rnecanico, aplicando larvicidas autorizados conforme
orientacao tecnica:
XXVII - fiscalizar a utilizacao correta dos equipamentos de protecao individual indicados
para cada situacao;
XXVIII - manter atualizado 0 cadastro de im6veis e pontos estrateqicos da sua zona de
vigilancia epidemiol6gica;
XXIX - coordenar 0 cadastre, 0 preenchimento de mapas, relatorios e registros das
informacoes referentes as atividades executadas no campo em formularies especfficos;
XXX - encaminhar ao service de saude os casos suspeitos de dengue;
XXI - executar outras atividades correlatas.
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XI - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacronais de
tntormacao na Aten980 Basica:
XII - participar das atividades de educacao permanente; e realizar outras acoes e
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
XIII - realizar assistencia integral (promocao e protscao da sauce, prevsncao de
agravos, diaqnostico, tratamento, reabilitacao e rnanutencao da sauce) aos indivfduos
e familias em todas as fases do desenvolvimento humane: tnfancia, adolescencia,
idade adulta e terceira idade;
XIV - realizar consultas clfnicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou
necessario, no domicflio e/ou nos demais espacos comunitarios (escolas, associacoes
etc.);
XV - realizar atividades de demanda espontanea e programada em cHnica medica,
pediatria, ginecoobstetrfcia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgencias clfnico
cirurqicas e procedimentos para fins de dlaqnosticos;
XVI - encaminhar, quando necessario, usuaries a services de media' e alta
complexidade, respeitando fluxos de referencia e contra-refersncia locais, mantendo
sua responsabilidade pelo acompanhamenta do plano terapeutico do usuario, proposto
pela referencia:
XVII - indicar a necessidade de internacao hospitalar au domiciliar, mantendo a
responsabilizacao pelo acompanhamento do usuario:
XVIII - contribuir e participar das atividades de Educacao Permanente dos profissionais
de sauce:
XIX - participar do gerenciamento dos insumos necessaries para 0 adequado
funcionamento da USF;
XX - coordenar 0 PSF Urbano e Rural;
XXI - realizar visitas domiciliares;
XXII - coordenar e orientar a populacao na prevencao de doencas:
XXIII - fazer 0 acompanhamento dos usuaries do Programa da Saude da Familia;
XXIV - realizar procedimentos junto a comunidade, com prevalencia para aos
atendimentos domiciliares;
XXV - indicar a realizacao de procedimentos a Equipe de Saude da Familia;
XXVI - sugerir a Secretaria Municipal de Saude a adocao de medidas para viabiliza98CD::====:c"'C::':~'
do Programa da Saude da Familia, em especial quanto a aquisicao de equipamentos ~r~1 f§
outros bens estruturais; ~~;~(~,
XXVII - participar de reuni6es, seminaries e outras atividades analoqas dentro d;~;}' ~~ -
comunidade ou em outras areas visando 0 combate aos disturbios de saude da famfli4,~;~~1(",
sobretudo no que diz respeito a orientacao preventiva de doencas: ~J ;,~;;~ ..J~~

'i ",,:....3 ·...._L'l !.J "

XXVIII - se de~l~car em velculos e motocicletas para ° exercicio de suas atividade~,a.~..~~
quando necessano,.. ...:: ,~+!uJ~
XXIX - coor~ena~ e ~e~hzar ° atendirnento de programas de prevencao de doenc;:as.•..•.6..•·..~.:...":':.~.·.'.·cms·:-'.':~~.:.'.~.',.
campanhas imunizatorias. . Ii ~,~:~ :4;( ,:::j- ':-
XXX - executar outras tarefas correlatas j ~.~ ,~:; (_} -a-.

. ~ :~: £?~?~..:
Art. 53. A Secretaria Municipal de Assistencia Social e 0 org8o responsavel pelo .....,,,,,
planejamento, coordenacao e aplicacao das polfticas publicas ligadas as atividades de
assistencla social do Municfpio, competindo-Ihe:
I - planejar, coordenar e executar a poHtica de assistencia social no Municipio;
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U- implementer, em conjunto com 0 Gabinete do Prefeito e demais orgaos envolvidos,
as polfticas e programas de tomenta ao trabalho e qeracao de emprego;
III - desenvolver projetos e programas que visem melhorar as condicoes sociais da
coletividade;
IV - desenvolver programas de apoio e de assistencia jurfdica gratuita ao pessoal
carente do Municipio;
V - prestar assistsncia especial ao menor, ao adolescente, ao idoso e ao portador de
deficiencia ffsica;
VI - promover estudos para viabi lizar a implantag80 de programas de habitacao
popular, prioritariamente a populacao de baixa renda;
VII - apoiar as atividades das entidades de assistencia social do Municfpio, atraves do
repasse de subvencoes, mediante convenios, fiscalizando-Ihe 0 cumprimento e a
correta aplicacao dos recursos recebidos;
VIII - conceder auxilio material em casos de pobreza extrema ou outros casos de
emerqencia, devidamente comprovados, bern como receber necessitados que
procurem a Prefeitura em busca de ajuda individual;
IX - incentivar e apoiar 0 processo de conscientizacao dos direitos da mulher;
X - promover 0 atendimento as necessidades da crianca e do adolescente, inclusive
coordenando as unidades de orientacao do adolescente;
XI - planejar e executar medidas que contribuam para 0 bem-estar social e melhoria do
padrao de vida coletivo;
XII - dar assistencia aos problemas sociais, especial mente nutricao, habitacao,
vestuario e sauce:
XIII - promover estudos em todos os seus aspectos, da assistencia e do service social;
XIV - fiscalizar e coordenar as atividades dos orqaos do service publico e entidades
privadas nos assuntos de sua competencla:
XV - promover e propor criterios a serem adotados para concessao de auxflios e
subvsncoes a necessitados e entidades de assistencia social e fiscalizar sua aplicacao,
XVI - executar e coordenar a realizacao de programas que visam a assistencia medico
social dos necessitados;
XVII - participar da elaboracao, execucao e avaliacao dos pianos assistenciais ct~-==·.::,:::=:=~
sauce publica; ~ ?~

XVIII - apoiar atividades comunitarias. promovendo programas de auxflios :~t.;l
necessitados, com 0 objetivo de melhorar as condicoes de vida dos grupos socialS':}
rnais necessitados;· il ;~]
XIX - planejar, coordenar e executar os programas e projetos da terceira ida~~;~
envolvendo todos os grupos do Municf pio; ::!~:':)
XX - organizar e promover eventos festivos e culturais em parceria com 0 Setor 9~:':
Cultura objetivando a inteqracao do idoso na comunidade; ! ;:~"
XXI - realizar atividades e palestras que visem a valorizacao da terceira idade; J i.,J
XXII - prestar assistencia a idosos carentes e desamparados; :1 g~
XXIII - planejar e executar diretamente medidas que proporcionem atividades pa:
inclusao social e desenvolvimento da cidadania; ;:::~?::_~
XXIV - prestar atendimento ao adolescente em situacao de vulnerabilidade social,
desde a selecao ate encaminhamento ao mercado de trabalho, oportunizar aos
adolescentes cadastrados junto ao Setor de Atendimento Social a participacao em
atividades complementares que desenvolvam 0 seu aprendizado;
XXV - despertar 0 interesse para profissionahzacao:
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Art. 55. A Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e 0
6rgao responsavel pelo planejamento, coordenacao e execucao de atividades relativas
a educacao, pre-escolar e do ensino fundamental no municfpio, manutencao de
programas de alirnentacao escolar, difusao cultural bern como as atividades de
recreacao e desporto, no municfpio de Sao Jose da Barra. Compete-Ihe ainda§f'[C'~~'":=
prornocao de cursos especializados, coordenacao de convenios e manutencao der!
Biblioteca Publica Municipal, articular-se com a Secretaria Estadual e em especial corn]
a Supermtendencia Regional de Ensino; administrativa e pedagogicamente, a acao dasil
escolas e seu corpo docente.
I - realizar e coordenar 0 ensino fundamental no Municfpio;
II - elaborar pianos pedag6gicos, regimentos das escolas, prornocao de cursos ligados',
a educacao e outras atividades de ensino em conjunto com a Coordenadoria
Pedag6gica e as Diretorias Escolares;
III - acompanhar e informar sobre 0 planejamento, projetos, programas da:
administracao, interpretando e fazendo cumprir as pollticas, diretrizes, objetivos e
metas; .
IV - acompanhar 0 desenvolvimento das atividades, informando sobre eventuais
problemas, propor solucoes tecnicas:
V - criacao, rnanutencao e funcionamento das oficinas pedag6gicas, coordenar
programas educativos extra classe;
VI - prornocoes artfsticas e cfvico-culturais do municipio:

XXVI- promover uma melhoria tecnica para 0 futuro mercado de trabaiho;
XXVII - desempenhar outras tarefas correlatas.

Art. 54. E subordinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social 0 Setor de
Assistencia Social:
I - promover 0 cadastre de pessoas atendidas pela Secretaria de Assistencia Social e
relat6rio do desenvolvimento social destas pessoas;
II - organizar e manter 0 acesso as bases de dados e cadastros disponfveis;
III - aprimorar os bancos de dados e cadastros visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistencia Social;
IV - controlar 0 desenvolvimento e atualizacao de sistemas;
V - recomendar processos e metodos de trabalho, sempre em conjunto com a
Secretaria Municipal de Assistencia Social, que visem sempre a qualidade, a
produtividade e a economicidade de suas acoes:
VI - revisar periodicamente os sistemas implantados;
VII - Pesquisar e selecionar recursos de "hardware" e "software" de acordo com as
reais necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social.;
VIII - proper plano de treinamento aos usuaries de recursos de cadastre e dados da
Secretaria Municipal de Assistsncia Social;
IX - prestar suporte tecnico aos usuarios:
X - coordenar a execucao dos services de processamento de dados da Secretaria;
XI - estabelecer 0 equilibrio dos services de processamento de dados da Secretaria;
XII - racionalizar 0 tempo de uso dos sistemas atraves de cronogramas peri6dicos;
XIII - encaminhar dados e informacoes produzidas a Secretaria;
XIV - desempenhar outras atribuicoes afins.
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Art. 57. Compete ao Setor Administrative de Educacao:
I - acompanhar e auxiliar a frequencla de professores e demais servidores da
Educacao, prestando as inforrnacoes necessarias ao Setor de Recursos Humanos;
II - acompanhar a trabalho de supervisao nas escolas municipals;
III - repassar as inforrnacoes e orientacoes da Secretaria Municipal de Educacao as
escolas municipais;
IV - analisar, controlar e encaminhar documentos e correspondencias; receber e
expedir efetividades dos professores e servidores ligados a Secretaria Municipal de
Educacao;
V - receber e expedir boletins estatlsticos;
VI - controlar as laudos e licences dos professores e servidores ligados a Secretaria
Municipal de Educacao:
VII - conferir e arquivar dados, pertinentes ao Secretaria de Educacao;
VIII - fornecer atestados e declaracoes aos professores, demais servidores e alunos;
IX - planejar juntamente com a Secretario Municipal, organizar e dirigir as atividades
desenvolvidas no setor de services administrativos;
X - atender ao publico, tomando conhecimento de suas solicitacoes, solucionando-as
au encaminhando-as aos 6rgaos competentes;
XI - prestar intorrnacoes tecnicas na area de sua competencia aos demais setores e as
escolas municipais;
XII - acompanhar a processo de norneacao de professores;
XIII - elaborar e conferir a escala de fertas dos servidores da Secretaria de Educacao:
XIV - programar a manutencao e conssrvacao de maquinas, equipamentos e
instalacoes da Secretaria de Educacao:

Art. 56. Sao subordinados a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo as seguintes unidades administrativas:
I - Setor Administrativo de Educacao:
II - Setor de Merenda Escolar;
111-Diretorias Escolares;
IV - Setor de Pedagogia;
V - Setor de Cultura;.
VI - Setor de Esporte e Lazer;
VII - Setor de Turismo.

Panjgrafo unico. Compete ainda a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo, as atribuicoes previstas na Lei Orqanica Municipal, na sua
area de atuacao.

VII - manutencao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, promover a
lnteqracao das escolas das redes estadual, municipal e particular;
VIII - criar e administrar a casa da cultura;
IX - elaborar e coordenar a execucao das diretrizes nas areas de educacao, cultura,
esporte, lazer e turismo;
X - delegar fungoes a Divisao de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo nas areas que Ihe
sao correspondentes;
XI- executar outras atividades pertinentes.
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Art. 58, Compete ao Setor de Merenda Escolar:
I - supervisionar 0 controle do estoque dos generos alimenHcios e do material,
observando as tecnicas exigidas;
II - controlar datas de fabricacao e prazos de validade;
III - supervisionar a aquisicao de generos alimentfcios e materiais, bern como seus
recebimentos e distribuicao, observando a qualidade e quanti dade;
IV - providenciar os pedidos de licitacao, acompanhamento do processo e recebimento
dos produtos adquiridos;
V - controlar 0 estoque de generos alimenHcios e 0 almoxarifado da Secretaria de
Educacao;
VI - orientar e acompanhar as merendeiras quanto: sua qualidade, tecnica de preparo,
cuidados com a higiene, quantidade "per-capita", horario de preparacao e distribuicao,
registro do nurnero de refeicoes:
VII - participacao de campanhas educativas e treinamento sobre educacao alimentar;
VIII - divulgar a importancia da boa alimentacao na conservacao da sauce ffsica e
mental;
IX - fornecer instrucoes ao pessoal envolvido com a merenda escolar;
X - elaborar relatorios mensais;
XI - fornecer subsfdios e especificar materiais ao Setor de Compras e/ou Setor d~==",==c::.~"
Licitacoes: ~_, f?;~
XII - estabelecer em colaboracao com 0 Secretario de Educacao e a nutricionista, ~~~,t.il
necessidades das escolas municipais quanto a merenda escolar; ~9-'S
XIII - supervisionar a higiene nas cozinhas das escolas, sugerindo, se necessari&,~~':3ty
medidas que visem a melhoria da qualidade final da merenda; '1 i~?-
XIV - promover a partlcipacao no projeto hortas escolares e cornunitarias junto ~s::,5
escolas municipais e incentivo aos alunos no consumo de hortallcas e verduras comcf7,:
forma de estfmulo a alirnentacao saudavel; . '.c'_ ,

XV - controlar junto a Secretaria, 0 estoque de generos alimentfcios destinados ~aC' "

merenda escolar· j ~~~" ::.:~;', : -> '--"~.._._';~
XVI - organizar e participar das reunioes junto ao Conselho de Alirnentacao Escolao-«
CAE de acordo com as normas recebidas junto ao MEC; ,
XVII - coordenar as atividades administrativas no ambito de sua cornpetencia;
XVIII - submeter ao Sscretario de Educacao 0 programa de trabalho e a proposta
orcarnentaria anual da unidade de sua cornpetencia;

xv - analisar e controlar a exeCUC;80e vigencia de contratos, convenios, comodatos,
acordos;
XVI - manter -se atualizado a legislaC;80 relacionada a educacao:
XVII - dar assistencia as escolas, em materias de seu conhecimento;
XVIII - opinar sobre a aquisicao de material para a Secretaria de Educacao e as
escolas municipais;
XIX - montar processos de autorizacao para funcionamento de novas series;
XX - participar do estudo e elaboracao do Plano de Carreira do Maqisterio, Lei
Orqanica, Orcarnento anual, projetos e pianos recebidos do Governo Federal e
estadual, subsidios, diretrizes e outros;
XXI - desenvolver processo funcional e sistematico de orqanizacao dos services
burocraticos nas escolas;
XXII - executar outras atividades afins.
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Art. 60. Compete ao Setor Pedag6gico:
1- coordenacao de projetos pedag6gicos direcionados a rede municipal de ensino;
II - realizar reunioes de planejamento e estudos;
III - efetuar visitas as escolas e emitir laudos de avaliacao;
IV - realizar reunioes peri6dicas com os diretores escolares,
profissionais de ensino;
V - organizar encontros de reconstrucao curricular;
VI - acompanhar todo trabalho pedag6gico nas escolas;
VII - planejar 0 cronograma de visitas as escolas; II 0
VIII - analisar e escolher os livros didaticos juntamente com os diretores escolares ~~
professores; .~<:(
IX - estudar 0 regimento escolar e aplica-lo nas escolas; ~
X - acompanhar 0 rendimento e a frequencia dos alunos;
XI - estruturar e elaborar pianos, projetos e atividades da educacao;

XIX -apresentar aos seus superiores relat6rios de atividades e de resultados;
XX - promover a inteqracao da unidade com a comunidade, especial mente no ambito
de sua area de atuacao:
XXI - cumprir e fazer cumprir as normas de sua area de atuacao:
XXII - executar outras atividades correlatas.
Art. 59. Compete as Diretorias Escolares:
I - viabilizar a alcance da Proposta Pedag6gica;
II - facilitar a efetiva participacao do pessoal escolar na busca de solucoes para as
problemas decorrentes do processo educacional;
III - organizar as atividades de planejamento, coordenando sua elaboracao,
acompanhando, avaliando e controlando sua execucao:
IV - definir fungoes e acompanhar a trabalho desenvolvido pelo pessoal que integra as
diferentes nucleos, estabelecendo relacoes hierarquicas e nfveis de cornpetencia,
subordinacao, assessoria e/ou coordenacao:
V - propor junto a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer cursos de
capacitacao para todo 0 pessoal envolvido direta ou indiretamente no trabalho escolar;
VI - facilitar e incentivar 0 funcionamento das instituicoes auxiliares, parnclpando do seu
trabalho e de suas reunioes;
VII - promover a inteqracao escola-famflia-comunidade;
VIII - assegurar 0 cumprimento das diretrizes e normas propostas pelos orqaos
competentes que integram a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo e das Diretrizes Educacionais de Ensino;
IX - avaliar todos os funcionarios e professores sob sua responsabilidade tendo como
referencia as competenclas do cargo ocupado pelo servidor e a leqislacao municipal;
X - coordenar 0 Projeto Pedag6gico e 0 Calendario Escolar, juntamente com 0 Setor
Pedag6gico e 0 Secretario de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
XI - representar a escola em todas as solenidades clvicas, culturais, sociais para as
quais for designado, convocado ou convidado;
XII - manter a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
informada sobre 0 funcionamento regular da escola;
XIII - elaborar 0 Plano Escolar;
XIV - executar outras atividades compatfveis.
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Art. 61. Compete ao Setor de Cultura: \
1- promover 0 desenvolvimento cultural e a recreacao da populacao;
II - incentivar e promover a difusao e elevacao da cultura popular atraves de atividades
artisticas em geral e tarnbern a recreacao e lazer;
III - promover, podendo manter unidades recreativas e organizar campeonatos
torneios entre unidades escolares e amadoras;
IV - administrar a Biblioteca Publica Municipal;
V - propor a criacao da Casa da Cultura, Banda Musical e Coral Municipal;
VI - oportunizar atividades artlsticas para 0 desenvolvimento de potencialidades;
VII - proporcionar atividades de artes plasticas, rnusica, teatro, dancas, desfiles
outras, atraves de oficinas;
VIII - incentivar a producao de obras de arte;
IX - estimular novos valores artisticos;
X - promover mtercarnbio cultural com outras comunidades e Municipios;
XI - promover, divulgar, participar de exposicoes culturais no Municipio e na regi80;

XII - coordenacao e assessoramento aos projetos pedaqoqicos da rede municipal de
ensino, fazendo cumprir as pol iticas, diretrizes e objetivos, coordenar e elaborar
projetos especiais para a rede de ensino;
XIII - prestar orientacao e assistencia tecnico-peoaqoqica e administrativa;
XIV - fazer levantamento da realidade educacional;
XV - elaborar 0 plano de acao da Coordenacao Peoaqoqica em consonancia com 0
Projeto Polltico-Pedag6gico escolar;
XVI - estimular, acompanhar e participar da elaboracao do Projeto Polftico-Pedaqoqico,
junto com os demais segmentos da escola;
XVII - coordenar as atividades pedaqoqicas;
XVIII - participar de reunioes, seminaries, capacitacoes e programas de formacao
continuada;
XIX - trabalhar os dados estatisticos dos resultados de desempenho do aluno, visando
a melhoria do processo de ensino e aprendizagem;
XX - estimular a participacao dos professores em seminaries, capacitacoes e
programas de formacao continuada;
XXI - zelar pelo cumprimento do calendario escolar;
XXII - disponibilizar intormacoes e apoio as necessidades dos professores no
planejamento curricular;
XXIII - promover na escola a formacao conti nuada dos professores;
XXIV - manter-se atualizado quanto as novas metodologias educacionais;
XXV - trabalhar 0 curriculo voltado para a realidade do aluno;
XXVI - estimular a criatividade dos professores;
XXVII - participar da elaboracao do Plano Escolar;
XXVIII - prestar assessoria tecnico-pedaqoqica aos professores, visando assegurar a
eficiencia de desempenho para melhoria dos padroes de ensino;
XXIX - coordenar a proqrarnacao e execucao das atividades de recuperacao de alunos;
XXX - planejar e orientar a participacao das famflias e da comunidade no projeto
pedagogico;
XXXI - elaborar relatorio semestral de suas atividades e participar da avaliacao final da
unidade;
XXXII - executar outras atividades pertinentes.
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Art. 63. Compete ao Setor de Turismo:
I - desenvolver 0 turismo por meio de um planejamento estrateqico e participative;
II - disseminar 0 turismo como uma atividade que contribui para 0 desenvolvimento
economico e social, a conservacao ambiental, a valorizacao cultural, a qualidade de
vida e 0 uso racional dos recursos naturais e culturais;
III - incentivar e viabilizar investimentos e financiamentos para 0 setor, que propiciem
desenvolvimento e crescimento ao Municipio de Sao Jose da Barra;
IV - fomentar a realizacao de estudos e pesquisas estatfsticas que orientem 0
desenvolvimento e crescimento do setor;
V - desenvolver e ampliar a oferta turistica visando sua identificacao, estruturacao e
diversiticacao:
VI - dinamizar a oferta turfstica disponibilizada pelo poder publico e pela iniciativa
privada, visando maior competitividade nos diferentes mercados;
VII - promover 0 destine Sao Jose da Barra e de seus produtos turfsticos nos mercados
regionais e nacionais, atraves de acoes de divulqacao e cornerclallzacao: ."'''''''"TT,:,''Z'=~':~''"'"~

VIII - promover a execucao de projetos turfsticos que tenham como finalidade] a" . ~..,
inteqracao da comunidade local com a comunidade turistica; ~J?
IX - promover a articulacao com entidades publicae ou privadas, internas ou extern~s;;,~"~Ii
objetivando executar projetos para desenvolver 0 turismo; '.,c~i~ -11
X - representar e divulgar 0 Municfpio, em eventos de natureza diversa relacionadp~i _~
com 0 turismo· ,c ",,:~I .::-~

, ; 1"\""1'

XI - promover a elaboracao e execucao do calendario anual de atividades turlstlcas; ~~
XII - executar outras atividades necessarias para 0 cumprimento de suas atribuicoes..

Art. 64. A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente e 0 6rga~'
responsavel pelo planejamento, coordenacao e execucao de atividades relativas ,~:
reforma e construcao de obras de interesse municipal, nas zonas urbanas e rural,"
rnanutencao de pracas e jardins, cemiterio, arborizacao da cidade, fiscalizacao dos
services publicos concedidos, permitidos e autorizados, planejamento coordenacao e
execucao de todas as atividades relacionadas a conservacao e manutencao das
estradas rurais e vias urbanas, services de limpeza publica e coleta de lixo,

Art. 62. Compete ao Setor de Esporte e Lazer:
I - executar e controlar as atividades esportivas e recreativas de iniciativa da
adrnirustracao municipal;
II - organizar e coordenar os campeonatos municipais, de qualquer modalidade
esportiva;
III - coordenar as atividades esportivas desenvolvidas pelo municipio;
IV - organizar e coordenar a utilizacao dos espacos esportivos do municipio, tais como
quadras, campos de futebol, e outros;
V - promover campeonatos nas diferentes modalidades esportivas, estimulando 0
interesse pelo esporte amador;
VI - executar outras atividades afins.

XII - contribuir para 0 enriquecimento do patnrnonio cultural do Munidpio;
XIII - coordenar todos os eventos culturais do Municfpio com aprovacao da Secretaria
Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
XIV - executar outras atividades afins.
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Art. 66. Compete ao Setor de Obras:
I - efetuar trabalhos de construcao, coordenacao, fiscalizacao e rnedicao das obt~~
promovidas pela Adminlstracao Municipal, prestando irformacoes aos 6rg80s e setores
interessados; '"
II·- controlar os custos das obras executadas;
III - preparar a especificacao dos materiais necessaries a execucao de obras, services
de engenharia de interesse da Adrninistracao Municipal e outras aquisicoes e
contratacoes de services necessaries ao setor e encaminha-las ao 6rg80 ou unidade
competente;
IV - executar e fiscalizar obras de saneamento;

Art. 65. Sao subordinados a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e
Ambiente as seguintes unidades administrativas:
I - Setor de Obras;
II - Setor de Urbanismo;
III - Setor de Meio Ambiente;
IV - Divisao de Estradas.

competindo-Ihe as atribuicoes previstas na Lei Orqanica Municipal, dentre outras afins
bern como:
I - manter, defender e recuperar 0 equilibrio ambiental do Municipio, executando 0
combate a poluicao e a deqradacao dos ecossistemas;
" - formular uma polftica ambiental para 0 Municipio, no intuito de garantir melhor
qualidade de vida aos munfcipes;
111- executar as atividade de ecucacao ambiental no Municipio;
IV - coordenar e executar a construcao, conservacao e rnanutencao de obras viarias,
estradas municipais, limpeza publica, rede de ilurninacao publica, monumentos, predios
publicos municipais, parques e jardins;
V - controlar a expansao urbana, atraves do exame e aprovacao de projetos de obras
particulares e fiscalizacao da sua execucao;
VI - compete-Ihe 0 planejamento, a construcao, a fiscalizacao e a conservacao das
redes de esgotos pluviais e cloacais, bern como a desobstrucao dos condutores e
bocas coletoras de esgoto, alern da fiscahzacao, tarnbern neste campo, das obras e
projetos contratados por terceiros;
VII - coordenacao e rnanutencao do almoxarifado da Secretaria de Obras, Urbanismo e
Meio Ambiente, zelando pelos materiais, ferramentas e equipamentos;
VIII - execucao e conservacao de obras publicae municipais;
IX - construcao de ruas, logradouros publicos, parques, jardins,' cemitenos e predios
pr6prios do Municipio;
X - licenciamento e fiscalizacao de construcoes:
XI - limpeza publica e saneamento;
XII - sinalizacao de logradouros, responsabilidade pelo sistema vrano municipal,
services auxiliares correlatos e tarnbem desenvolver as atividades relacionadas ao
transite visando 0 cumprimento de leqislacao e normas de transite no ambito de suas
atribuicoes,
XIII - coordenar e executar as atividade do Aterro Controlado;
XIV - executar outros services na area de sua competencia, distribuindo-se as demais
unidades que Ihe S80 subordinadas.
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Art. 68. Compete ao Setor de Meio Ambiente:
I - formular e coordenar a politica municipal de Meio Ambiente, propondo poHtica de
protecao ao meio ambiente, compreendido nos recursos bi6ticos existentes no territ6rio
do Municipio, essenciais a manutencao do meio ambiente ecologicamente equilibrado
e a sadia qualidade de vida da populacao, compreendendo a atmosfera, as aguas

Art. 67. Compete ao Setor de Urbanismo:
I - encarregar-se da capinacao, varredura e Irngag80 de ruas, pracas, jardins,
escoadouros de aquas pluviais e demais logradouros publicos:
II - evitar a depredacao dos bens puolicos:
III - conservacao e manutencao de pracas, jardins e iluminacao publica;
IV - inspecionar obras de particulares, para verificacao do cumprimento do
urbanfstico do municipio e legislagoes aplicaveis: ,j

V - realizar, coordenar, fiscalizar e tamar as medidas cablveis para services de coleta
de reslduos s6lidos, em conjunto com a Setor de Obras, e a Setor de Vigilancia
Sanitaria para coleta de residues hospital ares;
VI - realizar a plantio de arvores, arbustos, flores, etc., bern como, cuidar de sua
rnanutencao:
VII - realizar as services de arborizacao no municipio (poda, supressao e plantio de
arvores), bern como de emitir autorizacao para terceiros sabre tais services;
VII I - executar outras atividades afins.

V - controlar 0 expediente pertinente ao setor;
VI - manter registros e cadastros de services de obras;
VII - manter diane de obras executadas pelo municipio au por ele contratadas;
VIII - efetuar trabalhos de terraplanagem, aterros e outros;
IX - acompanhar a desenvolvimento das atividades que envolvem services
correlacionados ao setor;
X - propor solucoes tecnicas, coordenar, planejar e realizar projetos de engenharia;
XI - analisar e aprovar as plantas e os projetos de construcao, de ampliacao e reformas
de predios publicos ou particulares;
XII - coordenar a fiscalizacao do cumprimento das posturas municipais relativas as
construcoes particulares em conjunto com a Setor de Urbanismo;
XIII - elaborar projetos tecnicos de interesse do Executivo municipal;
XIV - efetuar trabalhos de pavirnentacao geral, rnodificacoes de tracado, de passeios
laterais e obras semelhantes relativos a vias e logradouros publicos, manter cadastre
das obras, supervisionar as services de obras e esgotos;
XV - providenciar a docurnentacao necessaria para prestacao de contas de convenios
de obras e services de engenharia;
XVI - planejar a execucao de obras e services de engenharia, contendo projetos,
cronogramas ffsico-financeiro, memorial descritivo, e outros documentos necessaries
para a contratacao:
XVII - solicitar, no prazo oportuno, as aditivos e supressoes necessartas nas
contratacoes de obras e services;
XVIII - inspecionar as obras rurais em andamento, de execucao direta au contratada
par terceiros;
XIX - executar outros services correlatos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37945-000

interiores, superficiais e subterraneas, 0 solo, 0 subsolo, os elementos da biosfera, as
florestas, a fauna e a flora;
II - promover a aplicacao da leqislacao e das normas especificas de meio ambiente e
recursos naturals, bem como coordenar e supervisionar as acoes voltadas para a
protecao ambiental;
III - zelar pela observancia das normas de preservacao, conservacao, controle e
desenvolvimento sustentavel dos recursos ambientais, em articulacao com orqaos
federais, estaduais e municipais;
IV - planejar, propor e coordenar a gestao ambiental integrada no Municipio, com vistas
a rnanutencao dos ecossistemas e do desenvolvimento sustentavel;
V - articular-se com os organismos que atuam na area do meio ambiente, com
finalidade de garantir a execucao da polftica ambiental no Municipio;
VI - estabelecer e consolidar, em conjunto com orqaos e entidades que atuam na area
ambiental, as normas tecnicas a serem por eles observadas, coordenando as acoes
pertinentes;
VII - identificar os recursos naturais do Municipio essenciais ao equillbrio do meio
ambiente, compatibilizando as medidas preservacionistas e conservacionistas com a
exploracao racional, conforme as diretrizes do desenvolvimento sustentavel;
VIII - coordenar e supervisionar pianos, programas e projetos de protecao de
mananciais e de gestao ambiental de bacias hicroqraticas:
IX - coordenar e supervisionar as atividades relativas a qualidade ambiental e ao
controle da poluicao;
X - coordenar e supervisionar as atividades relativas a preservacao, conservacao e uso
sustentavel das florestas e da biodiversidade, al inclufdos os recursos ictiol6gicos;
XI - coordenar e supervisionar as atividades relativas a preservacao, conservacao e
uso multiple e sustentavel dos recursos hfdricos;
XII - coordenar 0 zoneamento ambiental do municipio, em articulacao com instituicoes
federais e estaduais;
XIII - planejar e coordenar pianos, programas e projetos de educacao e extensao
ambiental;
XIV - representar 0 Governo do Municipio no Conselho Estadual de Meio Ambiente e
em outros conselhos nos quais tenham assento os 6rgaos ambientais e de gestao dos
recursos naturais do Municipio;
XV - homologar e fazer cumprir as decis5es do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Codema), observadas as normas legais pertinentes;
XVI - estabelecer cooperacao tecnica, financeira e institucional com organismos
internacionais e estrangeiros, visando a protecao ambiental e ao desenvolvimento
sustentavel do Municipio;
XVII - propor a formulacao da politica global do Municipio relativa as atividades
setoriais de saneamento ambiental e supervisionar a execucao na sua area de
cornpetencia;
XVIII - planejar e organizar as atividades de controle e fiscalizacao referentes ao uso
dos recursos ambientais do Municfpio e ao combate da poluicao, definidas na
leqislacao federal, estadual e municipal;
XIX - definir as normas e procedimentos referentes ao licenciamento ambiental a cargo
do Municipio;
XX - definir os fndices de qualidade para cada regiao do Municipio a serem observados
na concessao do licenciamento ambiental, considerando a qualidade do ar, da aqua, do
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Art. 69.Compete a Divisao de Estradas:
I - dar rnanutencao as estradas rurais;
II - criar vias de acesso;
III - manter controle dos services solicitados e realizados;
IV - emitir relat6rios;
V - construcao, conservacao e manutencao de -vias estradas vicinais e de acesso, no
sistema viario do municfpio;
VI - construir bueiros e aberturas de valas para 0 escoamento das aguas pluviais em
conjunto com 0 Setor de Obras;
VII - coordenar a execucao dos services de conservacao e melhoria da estradas
vicinais;
VIII - organizar e manter 0 cadastre tecnico das estradas de rodagem do municipio;
IX - providenciar a captura e a remocao de animais encontrados soltos nas estradas
municipais;
X - executar outras atividades afins.

solo, do subsolo, da fauna, da flora e da cobertura florestal, aferidos pelo
monitoramento sistematico e perrnanenteda situacao ambiental do Municfpio;
XXI - propor normas a serem estabelecidas para os procedimentos referentes ao
licenciamento ambiental, observadas as deliberacoes pertinentes;
XXII - estabelecer padroes diferenciados de qualidade ambiental, levando em conta as
peculiaridades locais, dos ecossistemas e dos recursos hfdricos;
XXIII - promover a fiscalizacao ambiental integrada ao Estado;
XXIV - propor que sejam estabelecidas normas tecnicas e operacionais para 0
policiamento de defesa do meio ambiente no Municfpio;
XXV - celebrar, em ate conduzido pelo Chefe do Executivo Municipal, acordos,
convenios.consorcios e ajustes com 6rg80s e instituicoes da Adrninistracao Federal,
Estadual e Municipal, bern assim, com Orqanizacoes de Direito Publico ou Privado,
Nacionais ou Internacionais, visando 0 lntercambio e a cooperacao voltados para a
preservacao e a melhoria de qualidade ambiental e da pesca;
XXVI - formular, juntamente com outras lnstituicoes Publicae e Orqanizacoes N80
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, compatibilizando 0 desenvolvimento s6cio-econ6mico com a utilizacao
racional dos recursos naturais existentes, em conformidade com os princfpios legais do
desenvolvimento sustentavel:
XXVII - induzir e apoiar a realizacao de atividades integradas de Educacao Ambiental
na rede escolar municipal em todos os nfveis de ensino e junto a populacao em geral,
voltadas para a formacao de uma consciencia coletiva de preservacao e de valorizacao
dos recursos naturais, mediante a realizacao de eventos e campanhas;
XXVIII - emitir pareceres ambientais sobre empreendimentos que gerem, ou nao,
danos ao meio ambiente;
XXIX - fiscalizar e acionar, sempre que necessario, os orqaos ambientais estadual=e=r=s=
federal competentes, em atividades de deqradacao ambiental no municfpio; J

XXX - exercer outras atividades correlatas.
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Art. 71. E subordinado a Secretaria Municipal de Aqropecuana, Industria e Comercio
Divisao de Aqropecuaria, com as seguintes atribuicoes:
I - coordenar a execucao das atividades dos setores que Ihe sao subordinados;
II - 0 planejamento, a orqanizacao, a execucao e 0 controle das atividades
aqropecuaria, industria e cornercio desenvolvidas pelo Municipio, em conjunto com
respective setor;
III - auxiliar 0 Secretario Municipal nos assuntos relacionados 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 nfveis
governamentais;
VI - promover 0 acompanhamento tecnico-qerencial dos projetos de desenvolvimento
da aqropecuaria, industria e comercio do Municipio;
VII - promover a atracao e irnplantacao de novas empresas para aproveitamento da
producao da aqropecuaria e da industria do Municipio;

Art. 70. A Secretaria Municipal de Aqropecuarla, Industria e Comercio e 0 org80
responsavel por coordenar, orientar e direcionar a acao do Poder Publico Municipal, no
planejamento e na execucao das atividades de producao, comercializacao,
armazenamento, aqroindustriatizacao e transporte de insumos e produtos, visando
especial mente a aumento da producao e produtividade agricola, a incremento do
comercio e industria no municipio, buscando a gera<;ao de empregos e a melhoria das
condicoes de infra-estrutura socio-econornica e social, competindo-Ihe ainda:
I - realizar a pesquisa preliminar e experirnentacao fitotecnica, zootecnica, veterinaria;
II - prestar assistencia tecnica a extensao rural;
111- prestar orientacao sanitaria, vegetal e animal;
IV - prom over e assistir ao cooperativismo rural, abastecimento e comercializacao
agrfcola;
V - realizar a fiscalizacao de produtos e insumos agrfcolas;
VI - realizar pesquisas, estudos e informacoes agro economicas;
VII - promover a armazenagem, irriga<;ao e acudaqern;
VIII - fomentar a orqanizacao e producao rural e prestacao de services afins;
IX - auxiliar os produtores em buscas par parcerias, para implantacao de services de
metereologia, geografia e cartografia, estatistica da producao agricola, etc.;
X - orientar, coordenar e controlar a execucao das pollticas de desenvolvimento
industrial e comercial, na esfera do Municfpio;
XI - promover a realizacao de atividades relacionadas com 0 desenvolvimento industrial
e comercial do Municfpio;
XII - administrar e indicar a irnplantacao de areas destinadas a industria e ao comercio;
XIII - orientar a Iocalizacao e licenciar a instalacao de unidades industriais e comerciais,
de acordo com as areas destinadas a industria e ao comercio;
XIV - emitir parecer visando 0 licenciamento do cornercio transitorto;
XV - promover 0 intercambio e convenios com entidades federais, estaduais e da
iniciativa privada, nos assuntos atinentes as polfticas de desenvolvimento industrial
comercial;
XVI - estimular 0 turismo agro-industrial e comercial no Municipio;
XVII - efetuar 0 controle da rnineracao e exploracao mineral;
XVIII - executar outras atividades afins.
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Art. 74. Os cargos de provimento em comissao, e seus respectivos sUbsidids, el.,
vencimentos para executar a direcao, chefia e assessoramento dos 6rgaos e unidades
administrativas constantes desta lei complementar constarao em lei especffica.

CAPiTU LO III
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

Art. 73. 0 Setor de Industria e Cornercio e diretamente subordinado a Secretaria
Municipal de Agropecuaria, Industria e Cornercio, e tern as sequintes atribuicoes:
I - fortalecer e ampliar 0 setor industrial, comercial e de services da econornia,
mediante a concessao de facilidades de incentivos economicos as iniciativas locais e
externas;
II - 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 instrumentatizacao de apoio quanto aos aspectos de fomentq~=~'~C7"*'~"
produga?, a comercializ~gao, a capacitacao de pequenos ef!lpresarios e comerci~nt~s6 ~3
IV - estirnular a pesquisa capaz de gerar novos conhecirnentos e novos meres W~e. ~
atuacao tecnica no sentido econcmico para 0 Municfpio; I 2ii
V - orientar 0 empresariado atraves de materiais tecnicos e de intormacoes ge~ J~~~
sobre a instalacao no Municfpio de equipamentos industriais, comerciais e de servig~~:ii -J
VI - desempenhar outras atividades necessanas e correlatas para 0 born desempe8Ffo~~
de suas atribuicoes, .",

Paragrafo unico. 0 Setor de Aqropecuaria e subordinado a Divisao de Aqropecuaria

Art. 72. Compete ao Setor de Aqropecuaria:
I - orientar tecnicamente a producao agricola do municfpio;
II - fomentar a producao animal de pequeno e grande porte;
III - prestar assistencia tecnica e sanitaria, promovendo melhoria de qualidade e
diversificacao aqropecuaria:
IV - intervir junto a entidades e 6rgaos da esfera municipal, estadual e federal em prol
do desenvolvimento aqropecuario:
V - coordenar censos e levantamentos de dados relativos as atividades aqropecuarias:
VI - fiscalizar e reprimir as alteracoes e agress6es do meio ambiente por atividade
aqropecuaria;
VII- executar outras atividades afins.

VHI- promover a atualizacao tecnol6gica das empresas existentes no Municipio;
IX - promover pesquisas cientfficas, voltadas para a melhoria da qual idade 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
municfpio nas areas de sua competencia;
XI - promover a protecao do patrirnonio turistico, artistico e hist6rico do Municipio em
conjunto com as unidades administrativas interessadas;
XII- executar outras atividades afins.
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Art. 83. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario, em especial a Lei Complementar n°. 001/1997 e Leis
Complementares n.vs. 037/2009 e 038/2009.

Art. 82. 0 Chefe do Poder Executivo fica autorizado a criar 05 creditos/dotacoes
especiais para adequacao do orcarnsnto anual a nova estrutura administrativa
constante desta lei complementar.

Art. 81. As despesas decorrentes da execucao desta lei complementar serao
atendidas, no corrente exercicio, por conta de dotacoes proprias, consignadas no
orcarnento vigente.

Art. 79. Para a direcao dos orqaos integrantes da estrutura administrativa estabelecida
nesta lei complementar, podera 0 Prefeito designar titular de 6rgao ou unidade
administrativa para responder por outro, como medida de contencao de despesas.

Art. 80. Fazem parte integrante da presente lei complementar 0 Anexo Unico -
Organograma Geral, representando a suoordinacao hierarquica entre 6rgaos e
unidades administrativas.

Art. 78. 0 Preteito, mediante Decretos, Portarias, Circulares e Ordens de Services,
estabelecera normas operacionais dos services administrativos, adotando retinas,
procedimentos e formularios que assegurem sua racionalizacao e produtividade.

Art. 77. A Administracao Municipal dara atencao especial ao treinamento de seus
servidores, fazendo-os, na medida das disponibilidades financeiras do municipio e das
conveniencias administrativas, freqOentar cursos e estaqios especiais de treinamento e
aperfeicoamento.

Art. 76. 05 6rgaos da Adrninistracao Municipal devem funcionar perfeitamente
articulados e em regime de mutua colaboracao,

Art. 75. Ficarn criados todos 05 orqaos e unidades componentes da estrutura
administrativa basica e regimental mencionados nesta lei, 05 quais serao instalados e
implantados a partir da publicacao desta lei.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOESGERAIS E FINAlS
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