
Art. 4° - Unidade Administrativ,ae para os fins desta Lei, a
parte de 6rgao, dotada de cornpetenciaespecffica.
.. Art. 5° - Para efeito desta Lei Complementar, entende-se
por suborolnacao, a relacao hierarquica, entre 0 Prefeito Municipal e Departamento
Municipal; entre estes orqaos e suas unidades administrativas e entre estas,
segundo os respectivos nfveis.

Art. 3° - A adrninistracao Direta e constitufda por 6rgao
sem personalidade juridica, sujeitos a subordinacao hierarquica, integrantes da
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e submetidos a direcao
superior do prefeito.

I - eficiencia, ssquranca e continuidade;
II - preco ou tarifa justa ,ecompensada;
III - observancia do processo de ltcltacao;
IV - respeito ao direito do usuario e do cldadao.

_ Art. 2° - Os services publlcos de natureza urbana e de
interesse local serao exercidos, direta au indiretamente, pela Adrninistracao
Municipal, ou por seus delegados, com 0 objetivo de satistaze-los sob 0 regime
jurfdico total ou parcialmente publico e que atendam para sua efetividade aos
seguintes requisitos e exiqencias.

Art. 10 - 0 municfpio de Sao Jose da Barra~MG- integra,
com autonomia polftico-administrativa, a Republica Federativa do Brasil e rege-se
por sua Lei Orqanica, obeservados os prindpios constitucionais republicanos e
federativos nela inscritos.

Capitulo I

Disposicoes Preliminares

PARTEGERAL

A camara Municipal do municfpio de Sao Jose da
Barra-MG aprovou e eu, JOAO ALVES PASSOS, prefeito municipal, sanciono a
seguinte.Lei Gomplementar:

II Dispoe sobre a orqanizacao e a estrutura
administrativa da prefeitura municipal de
Sao Jose da Barra e da outras providencias ''.

Lei Complementarn° 01 , de 12 de Fevereiro de 1997.
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Art. 8° - Planejamento e para efeito desta lei completar, 0
estabelecimento de politlcas, diretrizes, objetivos, metas, e normas gerais que
orientem e conduzam a acao governamental a suas finalidades institucionais e 0

DO PLANEJAMENTO

Se~ao I

Paraqrafo unico - Os chefes de Departamento,0 assessor
e 0 chefe de gabinete responderao solidariamente pelo descumprimento dos
princfpios estabelecidos neste capitulo.

I - Planejamento
II - Coordenacao e Articulacao
III - Controle
IV - ContinuidadeAdministrativa/efetividade/

modernizacao.

Art. 7° - A acao da Adrninistracao Municipal do Poder
Executivo pautar-se-a pelos preceitos contidos nesta lei complementar e pelos
seguintes princfpios basicos de gestao:

DOS PRINCIPIOSBAslCOS NAGESTAOMUNICIPAL

Capitulo III

§ 3° - Serao invalidados as atos que violarem quaisquer
dos princlpios estabelecidos neste capitulo.

§ 2° - 0 agente publico integrante do Poder Executivo
rnotivara 0 ate administrativo que praticar, explicitando-Ihe 0 fundamento legal, 0
fatico e a finalidade.

§ 1° - A moralidade e a razoablidade dos atos do Poder
Executivo serao apurados, para efeito de controle e invalidacao em face dos dados
objetivos de cada caso.

Art. 6° - A Administracao Municipal do Poder Executivo
atuara em obediencia aos princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e razoabilidade, nos termos das constituicoes da Republica e do Estado
e da Lei Orqanica do Municipio de Sao Joao da Barra.

DOS PRINCIPIOSDAADMINISTRACAo PUBLICAAPLICAvEIS NO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL

Capitulo II
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§ 10 - Nos casos de que trata este artigo, poderao ser
dispensados atos consensuais solenes, inclusive convsnios, cada vez que for
posslvel ajustar-se a coniuqacao de atividades e de recursos par meio de
comunicacoes simples ou semelhante as formativas dos contratos escritos.

Art. 12 - Sem prejurzo da posicao hierarquica, dos
vfnculos de subordinacao e controle e das relacoes de orientacao tecnica,
consideram-se entre si articulados todos os orqaos da Admmistracao Municipal do
Poder Executivo, para efeito de atuacao conjunta em consonancia com seus fins
visando eliminar a dispersao de ssforcos e a duplicidade de acoes.

Paraqrafo unico - Os atos administrativos que instituirem
pianos, programas, projetos e atividades, oeverao definir a quem cabe a
coordenacao dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Ali. 11 - Quando submetidos ao prefeito, os assuntos
dependentes de ato ou despacho deverao ter sido previamente coordenados e
-hiculados entre todos os departamentos municipais e demais orqaos neles
interessados ou 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 politica geral e setorial do
municipio.

Art. 10 - Coordenacao e articulacao constituem, para
efeito dessa lei complementar, 0 introsamento permanente das atividades entre todos
os niveis e areas do planejamento ate a execucao de pianos, programas e projetos
da adrninistracao municipal, visando a melhor utilizacao de seus recursos humanos,
financeiros e materiais.

DA COORDENACAo E DA ARTICULACAo

Se~ao II

I - Plano de acao de governo;
II - Orcamento programa anual e Plano Plurianual;
III - Diretrizes Orcamentarias
IV - Proqrarnacao financeira de desembolso.

Art. go - A acao governamental do Poder Executivo em
articulacao com a Camara Municipal e com os segmentos organizados da
comunidade, quando couber, obedece a planejamento que vise promover 0
desenvolvirnento 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:

cumprimento da realizacao de services publicos de natureza urbana e de interesse
local do municipio de Sao Jose da Barra.
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II - A avaliacao do cumprimento das metas previstas nos
pianos, programas, projetos e atividades, sob responsabilidade da Administracao
Municipal, principal mente no que se refere a cornprovacao de sua legalidade e a
eficacia e a eficiencia da qestao orcamentaria , financeira e patrimonial;

III - 0 controle das operacoes de credito, garantias e
direitos da Administracao Municipal;

IV - 0 apoio a acao do controle externo.

operacional e patrimonial;
- A fiscatizacao contabil, financeira, orcarnentaria,

§ 2° - 0 Poder Executivo dispora de sistema de controle
interno, a quem complete:

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

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

II - Sejam cumprldos os procedimentos e normas;
III - A uti Iizacao de recursos seja conforme os

regulamentos e as pol iticas:
IV - Os recursos sejam resguardados contra 0

desperdfcio, a perda, 0 usa indevido, a delito contra 0 patrimonio publico, 0 luxe e
qualquer forma evasao:

V - Os dados sejam mantidos e apresentados de forma
contiavel e de facil entendimento.

- Os resultados da gestao sejam avaliados para
forrnulacao e 0 ajustamento da politicas, diretrizes, pianos, objetivos, programa e
metas de governo;

finalidade assegurar que:
Art. 14 - 0 controle na adrninistracao municipal tem por

Art. 13 - Controle 8, para efeito desta lei complementar, a
fiscalizacao e acompanhamento sistematico e continuo das atividades da
adrninistracao municipal do Poder Executivo.

DO CONTROlE

Se~ao III

§ 2° - A dispensa de termo de, converno nao tornara
prescindfvel publicacao resumida acerca do acordo no orgao oficial de divulqacao
regional.
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DO PLANO DE ACAo DO GOVERNO

Capitulo IV

Art. 21 - A Adrninistracao Municipal do Poder Executivo
prornovera sempre a modemizacao, a administracao de seus 6rgaos e entidades,
entendida esta como um processo de constante aperfeicoamento Institucional,
mediante reforma, desburocratizacao, desenvolvimento de recursos humanos em
atendimento as transforrnacoes econornicas, socia is e ao progresso tecnol6gico.

Paraqrato unico - Oentro do princfpio da efetividade, 0
servidor publico da Administracao do Poder Executivo, na medida das
responsabilidades, e do alcance de seu cargo, e um integrador social, comprometido
a agir com sensibilidade e cornpetencia tecnica, para articular as demandas
ambientais internas e externas, compatibilizando-as com as recursos organizacionais
disponiveis.

Art. 20 - Continuidade administrativa 8, para efeito desta
Lei complementar, a manutencao de pianos, programas, projetos e atividades e dos
quadros dirigentes capacitados para garantir a produtividade, a qualidade e a
efetividade da acao Administrativa Municipal.

DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA

Se~ao IV

Art. 19 0 Poder executivo estabelecera as
procedimentos necessaries a efetivacao do controle na Administracao mediante
Decreta.

I - pelo Assessor, pelos diretores e chefia de gabinete,
quanto a execucao de programa e a observancia das normas gerais que regulam 0
exercf cia de suas atividades;

Executivo sera exercido:
Art. 18 - 0 controle na Administracao Municipal do Poder

Art. 17 - Serao suprimidos os controles que se evidenciem
como purarnente formais, ou cujo custo seja superior ao risco.

Art. 16 - A adrninistracao Municipal devera perseguir, em
todos os seus mvers, a interacao com os usuaries e seus services e com os
receptores de seus beneffcios, visando a maior eficiencia no seu controle pela
comunidade.
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Art. 30 - A supervisao governamental tem por objetivo
promover a execucao de pianos, programas e projetos do governo e a assegurar a
erlcacta de atuacao de cada 6rgao, e a obssrvancia da legislag80 federal e estadual
que couber.

I - A supervisao governamental compreende a orientacao,
a coordenacao e a controle das atividades dos 6rgaos subordinados.

Art. 29 - Todo 6rgao da Adrninistracao Municipal do Poder
Executivo esta sujeito a supervisao governamental exercida pelos tftulares,
excetuando-se aqueles submetidos a supervisao direta do Prefeito.

DA SUPERVISAo GOVERNAMENTAL

Capitulo V

") Art. 28 - Quem tenha a seu cargo atividade de
administracao financeira ou de contabilidade de unidade administrativa, e
rssponsavel pela exatidao das contas e oportuna apresentacao de balancetes,
balances, e demonstracoss contabeis, na forma de Lei.

Art. 27 - Os 6rgaos de Adrninistracao direta observarao 0
Plano Unico de Contas e as normas gerais de adrninistracao financeira, contabilidade
e de auditoria.

Art. 25 - Somente podera ser assumido compromisso
financeiro que se coadune com a proqramacao financeira de desembolso.

Art. 26 - 0 Prefeito Municipal prestara a Camara municipal
contas relativas ao exercfcio anterior, nos termos da Constituicao do Estado e da Lei
Orqanica.

Art. 24 - Os orqaos de planejamento e de finances
municipais elaborarao, em conjunto, a proqrarnacao financeira de desembolso, de
modo a assegurar a liberacao dos recursos necessarlos.

Art. 23 - Anualmente serao elaborados as diretrizes
orcarnentarias, que porrnenorizara 0 programa anual e a etapa do programa
plurianual a ser realizado no exerclcio seguinte.

, Paraqrato Unico - 0 Plano de Ageo do Governo Municipal
e a consolidacao, pelo 6rgao de planejamento, dos programas, projetos e atividades
elaborados pelos 6rgaos setoriais.

Art. 22 - A acao administrativa do Poder Executivo
obsdecera ao Plano de Agao do Governo Municipal, cuja aprovacao compete ao
Prefeito.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREF,EITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
", '



III - ORGAOS DE ATIVIDADES - FIM

financas
1- departamento municipal de adrnlnlstracao e

II - ORGAOS DE ATIVIDADES - MEIO

1 - gabinete do prefeito
2 - assessoria de governo
3 - orqaos e entidades de cooperacao

Art. 33 - A estrutura orqanica basica da Prefeitura
Municipal de Sao Jose da Barra para a consecucao dos services publicos de
natureza urbana e de Interesse local, nos termos das cornpetencias constitucionais e
da Lei Orqanica e a que consta desta Lei Complementar que compreende;

ADMINISTRACAo DIRETA

I - ORGAOS DE ASSISTENCIA E DE ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO
E DE COOPERACAo COM 0 PREFEITO MUNICIPAL

DA ESTRUTURA SASICA DA ADMINISTRACAo MUNICIPAL

Capitulo II

§ 2° - A estrutura complementar que compreendera os
demais 6rgaos, sera definida em L.eiComplementar.

§ 10 - A estrutura basica compreende os 6rgaos de
assistencia e de assessormento direto e imediato e de cooperacao com 0 prefeito
municipal, 0 6rgao de atividades - 0 meio que as 6gao de atividades - fim.

I - de estrutura basica:
II - de estrutura complementar.

Art. 32 - A orqanizacao da acrninistracao Municipal do
Poder Executivo de Sao Jose da Barra; compreende os seguintes agrupamentos:

DA ORGANIZACAo DA ADMINISTRACAo MUNICIPAL

Capitulo I

ORGANIZACAo, ESTRUTURA E COMPETENCIA DA ADMINISTRACAO
MUNICIPAL

Art. 31 - A supervisao se exercera por meio da orientacao,
coordenacao e controle das atividades dos orqaos e das unidades administrativas.
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5 - Planejar, centralizar, coordenar e executar as
atividades de publicidade, comunicacoes, jornalismo e relacoes publicas da
Prefeitura;

suas fungoes;

1 - a coordenacao geral da Prefeitura;
2 - a elaboracao do Plano de Agao do Governo, a Plano

Diretor do Municipio, a coordsnacao do Projeto de Lei de Diretrizes Orcarnentarias, 0

Orcarnento Programa Anual e 0 Plano Plurianual;
3- elaboracao de estudos tecnicos e atividades inerentes

a programas de Modernizacao Administrativa;
4 - promover a adequacao dos orgaos da Prefeitura as

Art. 36 - A Assessoria de Governo e 0 orgao de
assessoramento ao Prefeito e demais 6rg8os da Prefeitura no assuntos relacionados
com a formulacao e acompanhamento da execucao do planejamento global do
Municipio competindo-Ihe especificamente:

DA ASSESSORIA DE GOVERNO

Se~ao /I

Art. 35 - 0 Gabinete do Prefeito e a orqao de assistencia e
de assessoramento direto e Imediato ao Prefeito competindo-Ihe as funcoes pollticas
de atendimento de munfcipes e de liga9ao com a Camara Municipal; atendimento aos
Poderes Federais e Estaduais e demais autoridades que atuam no municipio, bem
como a execucao de atividades de divulgag80, atividades de expediente,
cornunicacoes e atos secretariais do Prefeito MunicipaL

DO GABINETE DO PREFEITO

DA COMPETENCIA DOS ORGAOS DE ASSISTENCIA E DE ASSESSORAMENTO
DIRETO E IMEDIATO E DE COOPERACAo COM 0 PREFEITO MUNICIPAL

Capitulo III

Art. 34 - 0 Gabinete do Prefeito sera dirigido par um
Chefe de 'Gabinete; as departamentos par Diretores de Departamentos; a Assessoria
de Governo par Assessor.

1- departamento municipal de educacao, cultura,
esporte, lazer e turismo.

2- departamento de obras e urbanismo
3- departamento municipal de sauce e asslstencia

social.

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
'J



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAo E FINANCAS

Segao I

DA COMPETENCIA DOS ORGAos DE ATIVIDADES-MEIO E ATIVIDADES-FIM

Capitulo IV

Paraqrato Unico - Os instrumentos referidos no artigo
disciplmarao sobre a direcao, coordenacao, execucao e a forma de atuacao e
fiscahzacao no Municfpio dos respectivos orqaos, entidades ou instituicoes.

Art. 37 - 0 Prefeito Municipal podera celebrar convenio,
contrato, acordo ou ajuste com orqaos au entidades publicae e privadas, federais,
estaduais e municipais na forma da Lei, visanda a obtsncao de cooperacao tecnica,
administrativa ou financeira, de modo especial para manter 0 funcionamento no
Municfpio de Sao Jose da Barra de unidades ou postos para alistamento militar,
alistamento eleitoral, defesa do consumidor, emissao de carteiras profissionais e de
sauce, defesa civil, educacao, pesos e medidas, protecao ao patrimonio historico,
manutencao da ordem publica e do trans ito urbano, bem como services e atividades
dos direitos de cidadania de seu municipio e os inscritos como de competsncla
comum da Uniao, do Estado e do Municipio segundo a Constituicao da Republica e
do Estado.

DOS ORGAOS E ENTIDADES DE COQPERACAO

Se~ao III

11 - assessorar quando da elaboracao de projetos de leis,
decretos e portarias e demais atos municipais;

12 - coligir e organizar intorrnacoes relativas a
jurisprudencia, doutrina e leqislacao federal, estadual e municipal;

13 - orientar a realizacao de stndlcancla, tnquerlto e
processo administrative disciplinar e tributario:

14 - promover as atividades de licitacao em coordenacao
com a Secretaria de Finances, de Administracao e demais orgaos Interessados.

Municfpio;

9 - emitir pereceres jurfdicos;
10 - promover a cobranca judicial dos crsditos do

administracao direta;

6 ,- planejar, coordenar, assessorar e executar as
atividades ligadas aos movimentos comunitarios locais;

7- pronunciar sobre assuntos que envolvem aspectos
jurfdicos atinentes a Prefeitura e representa-la perante os orgaos do Poder Judiciario
e de jurisdicao administrativa fixando a onsntacao jurfdica a ser seguida em todas as
mstancias e promovendo a sua defesa;

8 - prestar assessoramento jurfdico aos orqaos da
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Art. 40 - 0 Departamento Municipal de saude e
Assistencia Social e 0 orgao responsavel pelo planejamento, coordenacao e

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Se~ao III

Paraqrafo Unico - Ao Departamento Municipal de
Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, compete as atribuicoes previstas na
Lei Orqanica Municipal, na sua area de atuacao.

Art. 39 - 0 Departamento Municipal de Educacao, Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo e 0 orgao responsavel pelo planejamento, coordenacao e
execucao de atividades relativas a ecucacao, pre-escolar e do ensino fundamental
no municipio, manutencao de programas de alimentacao escolar, difusao cultural
bem como as atividades de recreacao e desporto, no municfpio de Sao Jose da
Barra. Compete-Ihe ainda promocao de cursos especializados, coordenacao de
convenios e manutencao de Biblioteca Publica Municipal; articular-se com a
Secretaria Estadual e em especial coma Superintendencia Regional de Ensino;
administrativa e pedagogicamente, a acao das escolas e do seu corpo docents.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA(~AO, CULTURA ESPORTE LAZER E
TURISMO

tecnlco municipal".
x - Elaboracao, manutencao e atualizacao do "cadastre

patrimonial;
IX - Pela contabilidade orcarnentaria, financeira e

VII - Pela flscahzacao de despesas;
VIII - Pela elaboracao do orcamento e controle de sua

e valores;

III - Pela participacao de licitacoes para cornpra, obras,
services e alienacoes a que esteja sujeita a Prefeitura.

IV - Pela fiscalizacao dos contribuintes;
V - Pela aplicacao da legislagao tributaria mun icipal;
VI - Pelo recebimento, guarda e movimentacao de dinheiro

modernlzacao:

Art. 38 - 0 Departamento Municipal de Acminlstracao e
Financas e 0 orgao central e normativo respons8vel:

1- Pelo planejamento, coordenacao e execucao de
atividades relacionadas com pessoal, recursos humanos, treinamento, patrirnoruo,
compra equarda de material, lancarnento de tributes, arrecadacao de rendas
municipais e services gerais;

II - Pelo assessoramento as demais unidades visando su'a
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XIII - Normatizar complementarmente as acoss de
services publicos de saude no seu ambito de atuacao. Quanto as atividades de
Assistencia Social compete-I he: Planejar, coordenar e executar a polftica de
assistencia social no munidpio; implementar em conjunto com 0 Gabinete do Prefeito
e a Assessoria de Governo, as polfticas e programas de fomento ao trabalho e

~,JJ ..gerag80 de empregos; desenvolver programas de apoio e de assistencia jurfdica
,/ (])Iv gratuita ao pessoal carente do municipio; prestar atendimento especial ao menor, ao

adolescente, ao idoso e ao portador de deficiencia; propor e monitorar convenios
para transferencia de recursos para entidades de assistencia social do munidpio;
articular-se com os movimentos sociais organizados, visando acionar os Conselhos
Municipais da Crianca e do Adolescente, Oefesa Civil e implementar suas
deliberacoes: promover 0 levantamento de recursos locais a que possam ser
utilizados no socorro e auxilio aos necessitados; fiscalizar a aplicacao de

privados de saude:
X" - Controlar e fiscalizar os procedimentos dos services

execucao:

IV - Participar do planejamento, proqrarnacao da rede
regionalizada do Sistema Unico de Saude - SUS, em articulacao com a direcao
estadual;

V - Participar da execucao, controle e avaliacao das acoes
referentes as condicoes e aos ambientes de trabalho.

VI - Executar servicos:
a) - de viqilancie epidemiol6gica;
b) - de vigilancia sanitaria;
c) - de alirnentacao e nutricao;
d) - de saude do trabalho:
e) - de saneamento basico; e
VII - Dar execucao no ambito municipal a polftica de

insumos e equipamento para a sauce:
VIIi - Colaborar na fiscalizacao das aqressoes ao meio

ambiente que tenham repercussao sabre a saude humana e atuar, junto aos orqaos
municipais, estaduais e federais competentes, para controla-las;

IX - Formar cons6rcios administrativos intermunicipais;
X - Gerir laborat6rios publicos de saude e hemocentros;
XI - Proper e gerir contratos e convenios com entidades

prestadoras de services privados de saude, bem como controlar e avaliar sua

medicina preventiva.

I - Planejar, organizar, controlar e avaliar as acoes e os
services de saude, e gerir e executar os services publicos de saude;

II - Planejar, coordenar com 0 departamento municipal de
Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e executar assistsncia
medica-odontolopica as alunos das escolas publicas.

III - Organizar e executar, prioritariamente, um service de

execucao de atividades Iigadas a saude, bem como a prestacao de assistencia
medico-social a comunidade, competindo-Ihe especificamente a direcao municipal do
Sistema Unico de Sauds - SUS, tais como:
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II Provimento dos respectivos Oepartamentos,
assessoria, chefia, com a posse e investidura dos seus respectivos titulares;

III - Dotacao dos 6rgaos de elementos materiais e humane
indispensaveis ao seu pleno e eficaz funcionamento;

IV Outras medidas que forem aconselhaveis,
devidamente examinadas pela Administracao Municipal aprovadas por ato do
Prefeito municipal.

Prefeitura;
I - Elaboracao e aprovacao do regimento Interno da

Art. 42 - A lrnplantacao dos 6rgaos da Adrninistracao
Municipal far -se-a por meio da efstivacao da seguintes medidas e providencias:

OAS MEOIOAS RELATIVAS A IMPLANTACAo DA ESTRUTURAADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA

Capitulo V

Paraprafo Unico - Ao departamento Municipal de Obras de
Urbanismo compete as atribuicoes previstas da Lei Orqanica Municipal, na sua area
de atuacao.

Art. 41 - 0 Departamento Municipal de Obras e Urbanismo
e 0 6rgao responsavel pelo planejamento, coordenacao e execucao de atividades
relativas as obras de construcao e reforma do municipio, incluindo dentre estas, a
abertura, pavlrnentacao e conservacao de estradas e caminhos municipais, vias e
loqradouros publicos, aberturas e conservacao de galerias de aguas pluviais, guias,
meios fios, e sarjetas e sua respectiva manutencao e conservacao: construcao de
obras publicas de interesse municipal, nas zonas urbanas e rural, bem como a
fiscalizacao de loteamentos e obras particulares; prestacao, execucao e manutencao
do ssrvlco de limpe.za publica e coleta de lixo, estacao rodoviaria, matadouro
municipal, mercados e feiras, cerniterios e flscalizacao dos services publicos
concedidos, permitidos au autorizados; manutencao de pracas, jardins e arborizacao
da cidade.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Se~ao IV

Paraqrafo Unico - Ao Departamento Municipal de Sauce e
Assistencla Social compete as atribuicoes previstas da Lei Orqanica Municipal, na
sua area de atuacao.

subvencoes consignadas no orcarnento para entidades de assistencia social ou
filantr6picas.

ESTADODEMINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA



Art. 49 - Dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da
vigencia desta lei, sera institufdo 0 plano de cargos, carreiras, vencimentos e 0
quadro geral dos servidores publicos da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra.

Art. 48 - Os orqaos da Adminlstracao Municipal devem
funcionar perfeitamentearticulados e em regime de mutua colaboracao,

Art. 47 - Ficam criados todos os orqaos componentes da
estrutura administrativa basica e regimental mencionados nesta Lei, os quais serao
instalados e implantados it partir da data da publicacao desta Lei.

DAS DISPOSICOESGERAIS E FINAlS

Capitulo VIII

Art. 46 - Ficam criados os cargos de Diretor de
Departamento, de chefe de gabinete e assessor, de provimento e comissao e os
respectivos vencimentos constantes do anexo I desta Lei.

DOS CARGOSEM PROVIMENTOEMCOMiSsAo

Capitulo \III

Art. 45 - No regimento Interno 0 Prefeito Municipal podera
delegar cornpetencia aos Diretores de Departamento e chefes para proferirem
despachos decisorios, exceto os que Ihe forem privativos, segundo a Lei Orqanica.

II - As competencies e as atribuicoss especificas dos
6rgaos e unidades da estrutura administrativa basica e complementarda Prefeitura;

III - As normas de trabalho e atrtbuicoes gerais e
especificas dos Departamentos, da assessoria, direcoes e chefia dos orgaos da
AdmlnlstracaoMunicipal;

IV - Outras disposicoes julgadas necessarias para a
consecucao dos objetivos e atividades da AdmimstracaoMunicipal.

nlvel de departamento;
I - A estrutura administrativa complementar, a partir do

Art. 44 - 0 Regimento Interno da Prefeitura Municipal de
Sao Jose da Barra explicitara.

Art. 43 - 0 Regimento Interno da Prefeitura sera baixado
por Decreto do Prefeito Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partirde 10de Janeiro de 1997.

DO REGIMENTOINTERNODA PREFEITURA

Capitulo VI

ESTADODEMINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
I.



Sao Jose da Barra, em 12 de Fevereiro de 1997.

Art. 57 - Esta lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario, retroagindo seus efeitos a
1° de janeiro de 1.997.

Art. 56 - As despesas decorrentes da execucao desta Lei
Complementar, serao atendidas, no corrente exercicio, par conta de dotacoes
proprias, consignadas no orcarnento vigente.

Art. 55 - A subordinacao hierarquica define-se no
enunciado das cornpetsncias, nas posicoes de cada orgao e no organograma geral
da Prefeitura, que acompanha a presente Lei, Anexo I.

Art. 54 - Para a direcao dos Departamentos Integrantes da
estrutura basica estabelecida nesta Lei Complementar, podera 0 Prefeito designar
titular de orgao au unidade administrativa para responder par outro como medida de
contencao de despesas.

Art. 53 - 0 Prefeito, mediante Decretos, Portarias,
Circulares e Ordens de Services, estabelecera normas operacionais dos services
administrativos, adotando retinas, procedimentos e formularies que assegurem sua
racionelizacao e produtividade.

Paraqrafo Unico A implantacao de unidade
administrativa no nfvel de Services dependerao da preexistencia do respectivo Cargo
de Chefia criado em lei municipal.

Art. 52 - Mediante Decreta, a Prefeito Municipal podera
criar a unidade service, para atender as necessidades da aoministracao,

Art. 51 - A orqanizacao do plano de carreira de cargos e
Vencirnentos da Prefeitura sera estabelecido em Lei especffica.

Art. 50 - A Administracao Municipal dara atencao especial
ao treinamento de seus servidorss, fazendo-os, na medida das disponibilidades
financeiras do municipio e das conveniencias administrativas, freqOentar cursos e
estaqios especiais de treinamento e aperteicoarnento.

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



N° DE CARGOS DENOMINACAo VENCIMENTO
Ot Chefe de Gabinete R$ 693,00
04 Diretor de Departamento R$ 693,00
01 Assessor R$ 693,00

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMLSsAo E RESPECTIVOS VENCIMENTOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
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I PREFEITOI
ASSESSORIA GABINETE

DE GOVERNO DO
PREFEITO

PLANEJAMENTO ORGAOS E
CONTROLE ENTIDADES

E COORD. GERAL DE GOVER NO

ASSESSORIA
JURIDICA

DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE

ADMINISTRAQAo
e FINANQAS

ADMI NISTRAQAo SETOR DE {i
GERAL TESOURARIA

RECURSOSI
SETOR DE ARREC.

---- TRIBUTARIA e
HUMANOS FISCALlZAQAo

L1CITAQOES e ' SETOR DE
ALMOXARIFADO CONTABILIDADE

DEPTO. MUN. I I
EDUCAQAO,CULTURA DEPARTAMENTO DEPTO MUNICIPAL

ESPORTE, LAZER MUNICIPAL OBRAS SAUDE e
e TURISMO e URBANISMO ASSIST. SOCIAL

SETOR SETOR SETOR
EDUCAQAO OBRAS SAUDE

SETOR SETOR SETOR
ESPORTE e URBANISMO ASSISTENCIA

LAZER SOCIAL

SETOR SETOR
CULTURAL TRANSPORTE

SETOR
TURISMO

ESTRUTURAADMINISTRATIVA BAslCA E REGIMENTAL

ESTADODE MINAS GERAIS
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PREFEITO '\

ASSESSORIA GABINETE
DE GOVER NO DO

PREFEITO

ORG.2i.OSE
ENTIDADES DE

GOVERNO

I I I
DEPARTAMENTO DEPTO.MUN.DE DEPARTAMENTO DEPTO MUNICIPAL
MUNICIPAL DE EOUC., CULTURA MUNICIPAL OBRAS SAOOE e

ADMINISTRAQAo ESPORTE, LAZER e URBANISMO ASSIST. SOCIAL
e FINANQAS e TURISMO

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
BAslCA
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DEPARTAMENTO
MUNICIPALDE

ADMINISTRAyAO
e FINANQAS

I I
ADMINISTRACAO RECURSOS "-.,- LlCITACOES e

GERAL HUMANOS ALMOXARIFADO

I I
.,:{ SETOR DE J

SETOR DE ARRECADACAO SETOR DE .\
TESOURARIA TRIB. e FISCAL CONTABILIDADE

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
REGIMENTAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAo
e FINANQAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
ESTADODE MINAS GERAIS



DEPTO MUNICIPAL
DE EDUCAQAO,CULTURA

ESPORTE, LAZER
E TURISMO

I
r 1 I I

SETOR DE SETOR DE SETOR DE SETORDE
EDUCA9AO CULTURA ESPORTE E TURISMOLAZER

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
REGIMENTAL

DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA
ESPORTE, LAZER E TURISMO

ESTADODE MINAS GERAIS
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DEPTO MUNICIPAL
DE OBRAS E
URBANISMO

I I
SETOR DE SETOR DE SETOR DE
OBRAS URBANISMO TRANSPORTE

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
REGIMENTAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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FARMAclA
MUNICIPAL

AMBULATORIO
MUNICIPAL

POSTO DE
SAUDE

SETOR DE
ASSISTENCIA

SOCIAL
SETOR DE
SAUDE

I

DEPTO MUNICIPAL
DE SAUDE E ASSIST.

SOCIAL

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
REGIMENTAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
E ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE MINAS GERAIS


