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' EST ADO DE GOIAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 

• 

LEI N° 518 DE 18 DE DEZEMBRO OE 2000 

"DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO - ESTADO DE 
GOIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO, 

Fa�o saber que a Camara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte LEI: 

CAPITULO I 
DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL 

Art.1 ° A Administr� do Municipio de Marzagao e exercida pelo 
Prefeito, auxiliado diretamente pelos seus Assessores e Secretarios. 

CAPITULO U 
DA ORGANIZACAO BASICA DA PREFEITURA 

SECAOI 
OISPOSICOES PREUMINARES 

Art.2° A estrutura da PrefeitW"a Municipal de Marzagao formalmente definida, 
objetiva caracterizar as atribuii;6es dos 6rgAos e sua estrutura intema. configurando-se neles 
os serv� publicos que deverao ser prestados a popula�o. tendo em vista a realizayl!io 
efetiva dos objetivos da Administraylo Municipal. 

Art.3° A Adminis-tra�o Municipal, compreende um conjunto de 6rgAos 
permanentes representados pela administraylo direta, integrados por setores de atividades 
conexas que devem funcionar, de rnaneira uniforme, harm6nica e interdependente, vlsando 
metas e objetivos que os incumbe atingir. 

M.4° A administra�o direta encarregada das atividades tipicas da 
Administra�o Publica compreende: 

I - orglos- de assessoramento e apoio subordinados diretamente ao Chefe do 
Poder Executivo; 

II - Secretarias do Municipio, 6rgAos de primeiro nive! hierarqutcc. para o 
exercicio de comando, coordenacao. fiscalizac;Ao, execucao, contro!e e ortentaeao normativa 
da a�o do Poder Executive Municipal. 

Art.5° A estrutura a que se refere o artigo 4° e a constante do 
ORGANOGRAMA, parte integrante desta Lei. 

SEc;Ao II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA 
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Art.6° A Prefeitura Municipal de Marzagao e constitulda dos seguintes 6rgaos, 
diretamente subordinados ao Prefeito Municipal: 

I - OrgAos de Assist!ncia e Assessoramento Direto e lmediato ao Prefeitc: 
1 - Gabinete do Prefeito; 

1.1 - Chefia de Gabinete. 
II - Orgaos de Dire�o Superior: 
1 - Secretaria Municipal de Administrar,:ao, Planejamento e Finanr,:as; 
2 - Secretaria Municipal de saude, Saneamento Basico e Meio Ambiente; 
3- Secretaria Municipal de Obras, services Urbanos, Transportes e Habitacao: 
4 - Secretaria Municipal da Prom� Social; 
5 - Secretarta Municipal de Educa9ao e Cultura; 
6 - Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer; 
7 - Secretaria Municipal de AgricuHura, Pecuana, Abastecimento, lndustria e 

comercio. 
Paragrafo urnco - lntegram ainda a estrutura organizacional das Secretarias 

Municipais, a nivel de execucao programatica, as seguintes unidades administrativas basicas: 

I - Secretaria Municipal de Administra�o. Planejamento e Finanyas: 
1. Coordenadoria de Planejamento e Servi9os Administrativos; 
1.1 - Nucleo de Administra�o de Pessoa!; 
1.2 - Nucleo de Administra�o de Material e PatrimOnio; 
1.3 - Nucleo de Protocolo e Arquivo; 
1.4 - Nucleo de Almoxarifado; 
1.5 - Nucleo de Compras. 

2 - Coordenadoria dos services de Financ;as: 
2.1 - Nucleo de Exec� o�mentaria e Contabil; 
2.2 - Nucleo de Tesouraria; 
2.3 - Nucteo de Fiscaliza�o. Avalia«;Ao e Arrecadacac. 

II - Secretaria Municipal de saude, Saneamento Basico e Meio Ambiente: 
1 - Coordenadoria dos Servi�s de saude Preventiva, Curativa e Odontol6gica; 
2- Coordenadoria dos Servic;os de Saneamento Basico e Meio Ambiente. 

Ill- Secretaria Municipal de Obras, Servic;os Urbanos, Transportes e Habitac;ao: 
1 - Coordenadoria dos Servic;os de Obras e Servic;os Urbanos; 
2 - Coordenadoria dos Serv�s de Transportes; 
3 - Coordenadoria de Habitac;ao . 

IV - Secretaria Municipal da Prom�o Social: 
1 - Coordenadoria Geral da PromOQao Social; 
2 - Coordenadorta de Assist6ncia ao ldoso e ao Menor. 

V- Secretaria Municipal de EducavAo e Cultura: 
1-Coordenadoria Geral de Educac;ao e Cultura. 

VI - Secretaria Municipal de Turismo, Desporte e Lazer: 
1 - Coordenadoria de Turismo; 
2 - Coordenadoria de Desporto e Lazer. 

VII - Secretaria Municipal de Agrtcuttura, Pecuana, Abastecimento, tndustna e 
comercio: 

1 - Coordenadoria de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; 
2 - Coordenadoria de Inoustrta e comercio. 

CAPiTULOUI 
DAS COMPi:TtNCIAS DOS 6RGAos DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
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SECAOUNICA 
DA CHEFIA DE GABINETE 

Art.7° A Chefia de Gabinete tern por finalidade: 
I - prestar assistencla ao Chefe do Poder Executive em suas rela�Oes politico- 

administrativas com os municipes, entidades publicas e privadas e asscclacoes de classe; 
II - prestar assist6ncia ao Prefeito no desempenhc de suas atribui�6es; 
Ill - elaborar e coordenar a agenda de atividades e programas do Prefeito; 
IV - preparar e expedir a correspond6ncia do Prefeito; 
V - preparar, registrar. publicar e expedir os atos do Prefeito; 
VI - organizar. numerar e manter sob sua responsabilidade os originais de leis, 

decretos, portarias. e outros ates normativos pertinentes ao Executivo Municipal; 
VU - dar assessoramento em assuntos diversos de interesse do Municipio; 
VIII - secretariar as reuni6es do Prefeito com os Secretarios e demais 

auxHiares; 
IX - transmitir as unidades que integram a estrutura administrativa da 

Prefeitura, as determinacces do Prefeito; 
X - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas fun�Oes e 

que lhe forem atribuidas pelo Prefeito. 

CAPiTULO IV 
DAS COMPETENCIAS DAS SECRETARIAS 

SECAOI 
DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 

PLANEJAMENTO E FlNANCAS 

Art.8° A Secretaria Municipal de .Administray!o, Planejamento e Finan�s tem 
por atribui�s coordenar as atividades de administray!o, planejamento govemamentat e 
financeiro e. ainda, prestar a Prefeitura diretamente, os services relativos as areas de 
pessoal, material, patrimonial, zeladoria, vigilancia, arquivo. protocolo e almoxarifado. 
competindo-lhe especificamente: 

I - prestar os servic;os gerais necessanos ao funcionamento regular da 
administ�o direta em geral; 

II - promover estudos e sugerir ao Chefe do Poder Executive, modificac;oes nos 
pianos, programas e projetos das Secretarias; 

IU - propor a potitica de treinamento e aperfeiyaamento dos servidores publicos 
municipais, de acordo com as diretrizes da administra�o geral da Prefeitura; 

IV - promover a participa�o das Secretarias e demals 6rgaos na elaboraeao 
de pianos e programas do Govemo Municipal; 

V - acompanhar a execu�o de pianos e programas do Govemo Municipal, 
avaliando e controlando os seus resultados; 

VI - promover, na Prefeitura, a implanta�o das diretrizes de modemizac;ao 
administrativa, a fim de que se obtenha maior 6xito na execucao de seus programas; 

Vil - cooperar na elabora�o das propostas do Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes orcamentartas e orearnento Anual da Prefeitura Municipal; 

VU! - recrutar, selecionar e treinar pessoal, bem como executar as atividades 
necessartas ao seu pagamento e controle; 

IX - zelar pela guarda, ccnservacac e controte do patrimOnio mceurano e 
imobiliario do Municipio; 

X - conservar, intema e extemamente, o predio da Prefeitura, m6veis e 
instala¢es; 

XI - prestar services de zeladorta. segura�a. arquivo, protocoto. registro e 
publicac;oes dos atos oficiais; 

XU- executar atividades relativas ao tombamentc, registro, inventario, protecao 
e ccnservscac dos bens m6veis, im6veis e semoventes; 

XIII - proceaer a execucao e controle do processamento de dados no ambito 
da Administra�o Municipal; 
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XIV - executar as atividades de tancarnento. arrecadacao e fiscaliza�ao dos 
tributos e rendas do Municipio; 

XV - receber, movimentar e guardar a movimenta�o de dinheiro e outros 
valores do Municipio; 

XVI - comprar e fomecer o material necessarto ao funcionamento ca maqutna 
municipal; 

XVII - avanar permanentemente, a economia do Municipio execucac da pclitica 
e da administrai;ao tributaria, econOmica, fiscal e financeira do Municipio; 

xvm - efetuar a contabilidade geral e administra�o dos recurses financeircs, a 
inscric;lo e cobranc;a da divida ativa; 

XIX - proceder a avali�o dos im6veis anaves da cormssac de Avaliac;Ao de 
lm6veis; 

XX - executar a politic-a fiscal do Municlpio; 
XXI - acompanhar e controlar a execucao orcarnentana: 
XXU - cadastrar, lan;ar e arrecadar as receitas municipals e fazer a 

fiscaliza�o tributaria; 
XXIU - exercer outras atividades compatfveis com a natureza de suas funt;Oes 

e que the forem atribuldas pelo Prefeito. 
Paragrafo uruco - SAo ainda da competencla da secretaria Municipal de 

Administra�o. Planejamento e Finanyas, as atividades provenientes de convenlo com os 
6rgAos do Govemo federal, como a Junta de servic;os Militares e de cadastro UMC/INCRA. 

SECAO II 
DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO B.ASICO 

E MEIO AMBIENTE 

Art.9° A Secretaria Municipal de 5aude, Saneamento Basico e Meio 
Ambiente, tem por finalidade promover a execucao da poHtica municipal de sauce, 
saneamento basico e meio ambiente, competindo-lhe especificamente: 

I - desenvolver programas, projetos e atividades que visem a melhoria da 
saLKte da popula�Ao, atraves de assistencla medica, odontol6gica e sanltana: 

II - promover ayOes voltadas para a aten�o primarta a sauce, atraves do 
desenvolvlmento de programas de vacinac;Ao. de vigilancia epidemiot6gica, de erradica�ao de 
zoonoses e de fisc-alizac;Ao sannana: 

Ill - empreender ou apoiar campanhas de controle e/ou erredicacac das 
doencas transmissiveis, atraves da preven�o e do tratamento das dcencas de rnassa: 

IV - prestar servi�s odontolOgicos, medicos e ambulatoriais de emerg!ncia; 
V - acompanhar sistematicamente, a distribuic;Ao de medicamentos; 
VI - inspecionar periodicamente, as instalac,6es e equipamentos do sistema de 

abastecimento de agua e da rede de esgoto, zelando pelo seu bom funcionamento; 
VII - manter controle rigoroso da qualidade eta agua destinada ao consumo da 

popula�o; vm - orientar a populay!o quanta a abertura de fossas e sumidouros, 
propondo, inclusive o fechamento daqueles julgados inconvenientes; 

IX - aesenvolver programas e atividades de assistencia sanitaria bastca e de 
educac;Ao para a sauce principalmente junto as comunidades peritericas; 

X - desenvolver e executar a politics de vigilancia sanitaria dentro das 
atribuivOes legais do Municipio, fiscalizando e controlando as condic;Oes sanltanas com 
retac;to a higiene e saneamento, alimentos, medicamentos, produtos quimicos e o exerclcro 
profissional de areas afins; 

XI - promover a conscienti� da populac;ao da necessidade de proteger, 
melhorar e conserver o meio ambiente; 

Xll - promover o reconhecimento dos recurses naturals como patrimOnio 
coletivo, de uso condicionado a manutenc;Ao de sua qualidade e a protecao da fauna e flora 
do Munic-ipio; 
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XIII - promover medidas de preservacao, conservacao e protecao do ambiente 
natural. bem como administrar e fiscalizar, direta ou indiretamente. as areas verdes do 
Municipio; 

XIV - conjugar esrorccs entre os diversos niveis govemamentais, no sentido 
de solucionar ou minimizar as degradayOes do mero ambiente no Ambito do Municipio; 

XV - incentivar e prestar assist6ncia as iniciativas particulares ou de carater 
comunltario que possam contribuir para a etevacao do nivel cultural e consclentlzacao da 
popula�o para a importancia da ccnservacao e preservacao do meio ambiente; 

XVI - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas funi;oes e 
que lhe forem atribuidas pelo Prefelto. 

SECAOm 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO$, 

TRANSPORTES E HABIT Ac;Ao 

Art.10 A Secretaria Municipal de Obras. servtcos Urbanos, Transportes e 
Habita� tem por finalidade promover a execu�o da polltica municipal de obras, services 
urbanos, transportes e habita�o. competindo-lhe especificamente: 

I - executar as atividades concementes a constru�o e conservacao de obras 
publicas e instalai;Oes para a presta�o dos services a comunidade; 

H- promover o llcenciamento ea fiscaliza�o de edificai;Oes novas; 
Ill· promover a analise dos projetos de loteamento, manter atualizada a planta 

cadastral do Municipio, fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao zoneamento, 
posturas e edlflca96es; 

IV - coordenar a elaborai;ao da legisla�o basica coma a lei do Perimetro 
Urbano, Lei de Zoneamento, e o C6digo de Obras; 

V- promover a construcao. conservacao e remodelac;ao de parques, pracas e 
jardlns publicos, tendo em vista a estetica urbana ea preservacao do ambiente natural; 

VI - executar programa de hab1tai;ao popular em conjunto com a Secretaria da 
Promo�o social; 

Vil - promover a construcao. pavimentac;ao e conssrvacao de estradas, 
caminhos municipais e vias urbanas; 

vm - promover a execucao de trabalhos topograficos indispensaveis as obras e 
services a cargo da Prefeltura; 

IX- fiscatizar o cumprimento de normas referentes as construcees particulares; 
X - executar atividades relativas a prestacac e manutencao dos services 

pubUcos locais, tais como. limpeza publica, cemltenos, matadouros, feiras livres e iluminac;ao 
publica; 

XI - promover a arborizac;Ao dos logradouros pubttcos: 
XII - administrar os services municipals de produc;a.o de tijolos, te!has. tubos, 

bloquetes e outros materiais de construcao: 
XIII - administrar os services municlpais de limpeza urbana: 
XIV - coon:tenar e supervisionar os servii;os de iluminac;Ao publica; 
XV - promover as medidas necessanas a implantayao da politica municipal de 

transportes; 
XVI - promover a guarda, uso, conservacac e manuten�o dos vefculos e 

equipamentos rodoviarios do Municipio; 
XVII - controlar e fiscalizar os custos operacionais do transporte e promover 

medidas visando a maximiza�o dos investimentos do Municipio nas diferentes modalidades 
de transporte; 

xvm. coordenar o funcionamento da oficina mecantca e garagem municipal; 
XIX - promover a manutenc;ao dos terminais roooviarlos do Municipio; 
XX - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas furn;Oes e 

que lhe forem atribuidas pelo Prefeito. 

SECAO IV 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL 

� 



e 
·-1 

6 

Art.11 A Secretaria Municipal da Promo�o Social compete formular, 
coordenar e executar a politica de prom�o social do Govemo Municipal, buscando as 
proposi¢es e a¢es que visem a constante melhorta da qualidade de vida da poputacao e 
em especial: 

I - executar p."'ogramas comunitarios de assistencia social; 
II - promover a realiza�o de curses de prepara9ao ou especlatizacac de mac 

de obra necessarta as atividades econOmicas do Municfpio; 
Ill - estimular a ado9Ao de medidas que possam ampliar o mercadc de trabalho 

local; 
IV- levantar problemas ligados as condicees habitacionais, a fim de 

desenvolver quando necessano, programas de habitat;Ao popular; 
V- prestar assist�ncia a cnanea, particularmente a carente promovendo o seu 

desenvolvimento cultural e profissional; 
VI - dar assistencia ao idoso e ao menor abandonado, solicitando a 

colaborat;ao dos 6rgAos e enlidades estaduais e federais que cuidam especificamente do 
problema; 

VII - pronunciar-se sabre as solicitay6es de entidades assistenciais do 
Municipio, relativas as subvencees ou auxrlios. controlando sua aplicayao quando 
concedidos; 

VIII - estimular e orientar a forma�o das diferentes modaucades de 
organiza�o comunitaria para atuar no campo da promocac social; 

IX - planejar e executar programas de amparo a velhice e de protecac, 
recuperacac e melhoria da qualidade de vida das crtancas: 

X - instituir e manter creches para cnancas de zero a seis anos; 
XI - instituir e manter abrigos para idosos; 
XII • instituir e manter creches para os filhos dos trabalhadores do service 

publico municipal; 
xm - exercer outras atividades compatfveis com a natureza de suas funyOes e 

que lhe forem atribuidas pelo Prefeito. 

SECAOV 
DA SECRET ARIA MUN1CIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 

Art.12 A Secretaria Municipal de Educa,;ao e Cultura tern por objetivo, 
formular, coordenar e executar a politics educacional e cultural do Municipio, competindo-lhe 
especificamente: 

I - elaborar os pianos municipais de educa�o em conscnancia com as normas 
e criterios do planejamento nacional de educacsc e dos pianos estaduais; 

n - controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino: 
Ill - controlar, permanentemente, os recurses financeiros para o custeio e 

investimento do processo educaclonal; 
IV - definir uma politica de �o no ensino de 1 ° grau e pre-escolar, tornando 

mais eficaz a aplica�o dos recurses publicos destinados a educacao: 
V - aplicar as tecnlcas educacionais legalmente recomendadas objetivando a 

melhoria do ensino e da aprendizagem; 
VI • realizar anualmente, o levantamento da popu!ayao em idade escotar, 

procedendo sua chamada para a matricula; 
VII - manter a rede escolar que atende as zonas rurais, sobretudo aquelas de 

baixa densidade demografica ou de dificil acesso; 
VIII - desenvolver programas de onentacao pedag6gica, objetivando 

aperfeiy<>ar o professor municipal dentro das diversas especialidades buscando aprimorar a 
qualidade do ensino; 

IX • combater a evasao, a repet!ncia e todas as causas de baixo rendimento 
dos alunos, atraves de medidas de aperfe�oamento do ensino e de assrstencta ao aluno; 

Jr 
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X - desenvotver e coordenar a¢es que visem o incentive e a difusao das 
manifesta¢es artisticas e culturais no Ambito do Municipio; 

XI - manter e administrar museus, bibliotecas e demais estabelecimentos 
cutturais de propriedade da Prefeitura; 

XII - estimular e apoiar os produtos culturais, isolados ou coletivamente, no 
campo das artes pljsticas, musicais, ct!nicas e literarias; 

XIII - promover e executar medidas relativas ao tnventano, classificac;ao, 
censervacao e restaura�o dos bens de valor hist6rico, arqueol6gico, etnografico, 
blbliografico e artistk:o existente no Municipio, bem como a prote�o do acervo natural e 
paisagistico do mesmo; 

XIV - programar e coordenar atividades e iniciativas que propiciem a 
oportunidade de acesso da popula�o aos beneficios da educa�o artistica e cultural; 

XV • promover c desenvotvimento cultural do Municipio atraves do estimulo ao 
cultivo das ci6ncias, das artes e das letras; 

XVI - proteger o patrimOnio cultural, hist6nco, artistico e natural do Municlpio; 
XVII - incentivar e proteger o artista e o artesao: 
XVlll - documentar as artes populares; 
XIX - promover com regularidade, a execucao de programas culturais 

recreativos de interesses da populac;Ao; 
XX - organizar, manter e supervisionar a Biblioteca Municipal; 
XXJ • elaborar e executer programas recreativos e desportivos em suas vanas 

modalidades; 
XXlf - organizar programas esportivos para adultos, idosos e deficientes. 

visando otimizar a saude da poputacao: 
XXIII - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas fun¢es 

e que the forem atribufdas pelo Prefeito. 

SECAOVI 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER 

Art.13 A Secretaria Munk:ipal de Turismo, Desporte e Lazer e o 6rgAo 
integrante do Sistema Administrative Municipal, tern por finalidade promover a execucao da 
Politica Municipal de Turismo, Desporte e Lazer, competindo-lhe especificamente: 

I - organizar, orientar, difundir e fomentar o tunsmo no Municipio, favorecendo 
cond�Oes de acesso, higiene e conforto em locals balnearios e de repouso; 

II - fiscalizar as atividades, bem como os services publicos que se 
relactonarem diretamente i pratica do turismo; 

Ill - incentivar a ampliayao e consollda�o do desenvotvimento das atividades 
turisticas no Municipio, fomentando a modemizac;!o dos services e equipamentos de uso 
turistlco; 

IV - manter entendimentos com organizac;Oes comerciais, industnais e 
profisstonals, cujas atividades sejam necessarias ao movimento turfstico; 

V - promover a realiza� de atividades destinadas ao lazer das comunidades 
de baixa renda, a animac;!o e a integrac;,ao popular, assim come a cria�ao e ampliacao dos 
espa�os de lazer do Municf pio; 

VI - incentivar o desenvotvimento do esporte de massa, atraves da pro�ao 
de eventos, apoio as agremia¢es esportivas e a organiza�o de novas entidades de 
natureza similar; 

Vil - promover a expanslo e o aprtmoramento da infra-estrutura de esporte e 
lazer do Munk:ipio; 

VIII - desenvoJver estudos e pesquisas que visem ao aprimoramento e � 
difuslo dos esportes e � manutencao de interctmbio com entidades esportivas; 

IX - fomenter as competi¢es esportivas; 

),. 
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Paragrafo untco Para a consecucao de suas finalidades e objetivos. a 
Secretaria de Turismo, Desporto e lazer podera firmar acordos, convenros e contratos com 
Orgaos e Entidades da Administrayao Publica, bem como com organismos internacionais e 
entidades privadas-, desde que expressamente autorizada pelo cnere do Poder Executivo. 

SECAOVII 
DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE AGRICUL TURA, PECUARtA, 

ABASTECIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO 

Art.14 A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Abastecimento, 
lndustria e cemereie, e o 6rgAo respcnsavel pelo fomento da agricultura. pecuaria, 
abastecimento, industria e comerclc. competindo-lhe especificamente: 

I - planejar e executar programas que visem a melhoria e o desenvolvimento 
da agropecuarta no Municipio; 

II - exercer o controle das pragas; 
Ill - estimular a produ�o agricola cemunnana: 
IV - executar estudos, pesquisas e avalia¢es de natureza econemlca. visando 

a previsAo de produ�ao agropecuaria; 

V • promover medidas de abastecimento e a cria�Ao de facilidades 
concementes a aquisi�o de insumos basicos para a agricultura municipal; 

VI - fiscalizar a ordem normativa de defesa vegetal e animal; 
VII - promover o fortalecimento com cooperativismo e articular medidas de 

melhoria de vida do meio rural; 
vm - desenvolver programas e projetos de fomento a agroindustria, bem coma 

promover atividades que facilitem a comercializaeao da produ�o; 

IX - incentivar e orientar a formai;ao de assoctacoes, cooperativas e outras 
modalidades de organiza�o voltadas para as atividades econOmicas; 

X - promover a articul�o com diferentes 6rgaos, tanto no ambito 
govemamental como na iniciativa prlvada, visando o aproveitamento de incentivos e recurses 
para a economta do Municipio; 

XI - estabelecer a politica municipal da industrta e do comerclo: 

XII - realizar estudos sobre a economia marzagonense, com vistas a 
elaboraylo de diretrlzes para o setor; 

XJII- promover os instrumentos estimuladores do desenvolvimento industrial e 
comercial do Municipio; 

XIV - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas fun�Oes e 
que lhe forem atrlbuidas pelo Prefeito. 

sEcAovm 
DAS COOROENAOORIAS 

Art.15 As Coordenadorias compete: 
I - planejar, em coniunto com a Secretaria de Administrayao e Planejamento, o 

etenco de programas e projetos a serem executados, relatives as atividades fins da 
Secretaria; 

II - integrar a ae,Ao dos 6rglos subordinados conduzindo-os para a obtencao 
dos resultados estabelecidos nos pianos de trabalho; 

Ill - manter estrito controle dos gastos durante a imptementai;Ao dos pianos e 
programas; 

IV - administrar os recurses disponiveis racionalmente, combatendo toda e 
qualquer forma de desperdicio; 

� 
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V - prover as unidades operacionais de todos os instrumentos e equipamentos 
necessaries a consecucao de suas atividades de modo a nao pennitir a lnterrupcao de s-eus 
trabalhos; 

Vl - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas func;Oes e 
que the forem delegadas pelos secretanos. 

CAPITULOV 
DAS ATRIBUl<;C>ES DO PESSOAL 

secA01 
DOS SECRETARIOS MUNICIPAi$ 

Art.16 SAo atribui<;Oes dos secretanos Municipais: 
I - prestar assessoria ao Chefe do Poder Executivo, bem como aos demais 

6rglos da Admini�o Municipal em assuntos de sua compet!ncia; 
II - representar o Chefe do Poder Executive quando designado; 
Ill - reunir-se com o Chefe do Poder Executive e participar de outras reumees 

quando convocado; 
IV - comparecer a Ctmara Municipal sempre que convocado pela mesma, para 

a prestac;lo de esclarecimentos oficlais; 
V- definiros objetivos gerais e especrticos da Secretaria, em consonancla com 

os objetivos gerais e metas estabelecidas pelo Govemo Municipal; 
VI - participar da elaborac;lo do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Oryamentarias e do Oryamento Anual da Secretaria; 
VU - promover a execuc;to dos seivic;os da Secretaria programando, 

orientando, controlando e avaliando os resultados previamente planejados; 
VUI - convocar e dirigir, junto aos seus auxiliares, reuniOes peri6dicas de 

coordenac;to; 
IX- promover o remanejamento de pessoat, quando houver necessidade 
X-tomar provid!ncias e baixar nonnas e instru<;Oes, visando reduzir os custos 

operacionals da Secretaria; 
XI - determinar a instaur� de processo administrative e promover 

sindicincias e lnquerltos nos termos da lei; 
XU - aplicar penalidades a infratores de dispositivos contratuais e conceder 

prorrogaQOes de prazos, confonne o que estiver estabelecido no respectivo instrumento; 
XIII - exercer outras atividades compatlveis com a natureza das funvOes que 

lhe forem atribuidas pelo Chefe do Poder Executivo. 

SECAO II 
DOS DIRETORES DAS COORDENADORIAS 

Art. 17 sao atribui<;Oes comuns dos Diretores de Coordenadoria: 
I - planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Unidade 

que dlrige; 
II - colaborar com os secretaries e com os 6rgaos municipais em materia de 

sua compet!ncia; 
Ill - reunirem-se com os secretanos para discutir assuntos de sua area de 

atuac;Ao; 
IV - promover a articulac;lo pennanente dos Nucleos sob sua responsabilidade 

com as demais unidades das Secretarias, visando uma atua<;ao harmonica e integrada na 
consecuc;to dos objetivos da Secretaria; 

V - estudar e propor medidas para a melhoria dos services prestados pelos 
Nuc�eos sob sua responsabilidade; 

VI - convocar, coordenar e dirigir reuniOes peri6dicas com seus auxmares; 
VII - discutir, orlentar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos Nucleos que lhes 

sAo subordinados; 
VJII - despachar com os secretaries: 
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IX - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas func;oes e 
que the forem atribuidas pelo secretano. 

SECAO Ill 
DOS CHEFES DE NUCLEOS 

Art.18 sao atribuic;Oes dos Chefes de Nucteos: 
I - ortentar e controlar a execucao dos trabalhos a cargo da Unidade sob sua 

responsabilidade; 
II - distribuir o trabalho a seus subordinados e controlar sua execucao: 
Ill - participar de reuni6es de coordena�o. quando solicitado; 
IV - prestar assessoramento, emitir parecer e prestar informac;Oes sobre 

assuntos pertinentes a sua area de atua�o; 
V - zelar pela disciplina do pessoal sob sua direc;ao; 
VI - requisitar material de consume necessaries aos services dos Nucleos; 
VII - zelar pela fiel observancta dos regulamentos, normas e tnstrucees de 

VIII - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas func;oes e 
que the forem atribuidas pelo Coordenador. 

SECAOIV 
DOS DEMAIS SERVIDORES 

Art.19 Aos servidcres cujas atribuic;6es nao foram especificadas nesta Lei, 
a!em de caber-lhes cumprir as ordens, determinac;Oes e instruc;<Ses superiores e tormular 
sugestOes que contribuam para o aperfeic;oamento do trabalho, cumpre-lhes tamoem 
observar as prescri¢es legais e regulamentares, executandc com zelo, efici!ncia e eficacia 
as tarefas que thes sejam confiadas. 

CAPITULOVI 
DAS DISPOSICCES FINAIS 

Art.20 O Regimento lntemo da Prefeitura Municipal de MarzagAo definira as 
atividades de cada 6rgAo que compOe a estrutura organizacional da Prefeitura, as atribui¢es 
especificas e comuns dos servidores investidos nas fun¢es de chefia e sera aprovado per 
decreto do Chefe do Peder Executivo Municipal, no prazo de cento e oitenta dias, contados 
da data da pubtica4;Ao desta Lei. 

Art.21 As despesas decorrentes da aplica� da presente Lei, correrao a 
conta das dotac;Oes pr6prias do orcamento da Prefeitura, ficando o Chefe do Poder Executive 
autorizado a abrir os c�ditos adicionais necessanos. 

Art.22 Esta Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2001, revogadas as 
disposi¢es em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAC. aos 18 
(dezoito) dias do m�s de dezembro de 2000. 

Lr Uc J" s�< 
J&sE EDUARDO DE SOUSA 

Prefeito Municipal 

services: 


