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Art. 5° - A estrutura a que 5e refere 0 artigo 4° e a constante do
ORGANOGRAMA, parte integrante desta Lei.

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

II - Secretarias do Municipio, orqaos de primeiro nivel hierarquico, para
o exercicio de comando, coordenacao, fiscalizacao, execucao, contrale e orientacao
normativa da acao do Poder Executivo Municipal.

Art. 4° - A adrninistracao direta encarregada das atividades tipicas da
AdrninistracaoPublica compreende:

Art. 3° - A Adrninistracao Municipal, compreende um conjunto de orqaos
permanentes representados pela adrninlstracao direta, integrados por setores de
atividades conexas que devem funcionar, de maneira uniforme, harmonica e
interdependente, visando metas e objetivos que os incumbe atingir.

Art. 2° - A estrutura da Prefeitura Municipal de Marzaqao formalmente
definida, objetiva caracterizar as atribulcoes dos orqaos e sua estrutura interna,
configurando-se neles os services publicos que deverao ser prestados a populacao,
tendo em vista a realizacao efetiva dos objetivos da Adrninistracao Municipal.

CAPiTULO II
DA ORGANIZAC;Ao BAslCA DA PREFEITURA

sEC;Ao I
DISPOSIC;OESPRELIMINARES

Art. 1° - A Adrninistracao do Municipio de Marzaqao e exercida
pelo Prefeito, auxiliado diretamente pelos seus Assessores e Secretaries.

CAPITULO I
DA ADMINISTRAC;Ao MUNICIPAL

Face saber que a Camara Municipal aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

°PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO,

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

Lei n° 608, de 16 de dezembro de 2005.
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IV - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Industria e Cornercio,
Abastecimento, Agricultura e Pecuaria:

1 - Coordenadoria dos Services de Obras, Services Urbanos e
Habitacao:
2 - Coordenadoria de Industria e Comercio, Abastecimento, Agricultura
e Pecuaria.

III - Secretaria de Services Urbanos e Habitacao.

II - Secreta ria Municipal de Prornocao Social, Saude, Saneamento
Basico e Vigilancia Sanitaria:

1 - Coordenadoria Geral de Prornocao Social;
2 - Coordenadoria de Saude Preventiva, Curativa e Odontol6gica.

1.3 - Nucleo de Almoxarifado e Compras.
1.4 - Nucleo de Parcerias com 0 Governo em Programas de Credito:
2 - Coordenadoria de Orcarnento, Contabilidade e Tesouraria;
3 - Coordenadoria de Adrninistracao de Pessoal.

Posturas;

I - Secretaria Municipal de Adrninistracao, Desenvolvimento Economico,
Gestae Publica e Financ;as:

1. Coordenadoria Geral de Planejamento e Services Administrativos;
1.1 - Nucleo de Adrninistracao de Material e Patrtmonio, Protocolo e
Arquivo;
1.2 - Nucleo de Fiscalizacao Tributaria, arrecadacao, Avallacao e

Paraqrafo unlco - Integram ainda a estrutura organizacional das
Secretarias Municipais, a nlvel de execucao proqrarnatlca, as seguintes unidades
administrativas basicas:

Ambiente;
6 - Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer e Meio

Trabalho;

1 - Gabinete do Prefeito;
1.1 - Assessoria Jurfdica;
1.2 - Chefia de Gabinete;

II - Orqaos de Direcao Superior:
1 Secretaria Municipal de Administracao. Desenvolvimento

Econornico, Gestae Publica e Financas:
2 - Secreta ria Municipal de Prornocao Social, Saude, Sanearnento

Basico e Viqilancia sanitaria;
3 - Secretaria Municipal de Services Urbanos e Habitacao;
4 - Secreta ria Municipal de Transportes, Obras, Industria e Cornercio,

Abastecimento, Agricultura e Pecuaria;
5 - Secretaria Municipal de Educacao, Ciencia e Tecnologia, Cultura e

Prefeito:

Art. 6° - A Prefeitura Municipal de Marzaqao e constituida dos seguintes
orqaos. diretamente subordinados ao Prefeito Municipal:

I - Orqaos de Assistencia e Assessoramento Direto e Imediato ao

SECAo II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BAslCA
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CAPiTULO IV
DAS COMPETENCIAS DAS SECRET ARIAS

Art. 80 - A Assessoria Juridica tem p~r finalidade elaborar projetos de
leis, pareceres, decretos, portarias, contratos e afins, analises de balancetes,
acompanhar acoes clveis, criminais e trlbutarias em que envolva 0 municipio,
estendendo-se as atividades profissionais a assuntos diversos de interesse do
Municipio em tudo que se fizer necessario 0 acompanhamento juridico.

SECAo II
OA ASSESSORIA JURiOICA

IX - transmitir as unidades que integram a estrutura administrativa da
Prefeitura, as deterrninacoes do Prefeito;

X - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
funcoes e que Ihe forem atribuidas pelo Prefeito.

auxiliares;

Municipio;
VIII - secretariar as reuni6es do Prefeito com os Secretarios e demais

IV - preparar e expedir a correspondencia 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 atos normativos pertinentes ao Executivo
Municipal;

VII - dar assessoramento em assuntos diversos de interesse do

Prefeito;

I - prestar assistencia ao Chefe do Poder Executivo em suas relacoes
politico-administrativas com os municipes, entidades publicae e privadas e
associacoes de classe:

II - prestar asslstencia ao Prefeito no desempenho de suas atribuicoes:
III - elaborar e coordenar a agenda de atividades e programas do

Art. r -A Chefia de Gabinete tem por finalidade:

SE<;AO I
DA CHEFIA DE GABINETE

CAPiTULO III
DAS COMPETENCIAS DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Ambiente.
VI - Secretaria Municipal de Turismo, Oesporto e Lazer e Meio

Trabalho.
1 - Coordenadoria Geral de Educacao.Ciencia e Tecnologia, Cultura e

Trabalho;
V - Secretaria Municipal de Educacao, Ciencia e Tecnologia, Cultura e
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XI - prestar services de zeladoria, sequranca, arquivo, protocolo,
registro e publicacoes dos atos oficiais;

XII - executar atividades relativas ao tombamento, registra, inventario,
protecao e conservacao dos bens rnoveis, imoveis e semoventes;

XIII - proceder a execucao e controls do processamento de dados no
ambito da Adrninistracao Municipal;

XIV - executar as atividades de lancarnento, arrecadacao e fiscalizacao
dos tributos e rendas do Municipio;

XV - receber, movimentar e guardar a movirnentacao de dinheiro e
outros valores do Municipio;

XVI - comprar e fornecer 0 material necessario ao funcionamento da
rnaquina municipal;

XVII - avaliar permanentemente, a economia do Municipio execucao da
politica e da adrninistracao tributaria, econornica, fiscal e financeira do Municipio;

XVIII - efetuar a contabilidade geral e administracao dos recursos
financeiros, a inscricao e cobranca da divida ativa;

XIX - proceder a avaliacao dos im6veis atraves da Comissao de
Avaliacao de lmoveis:

XX - executar a politica fiscal do Municipio;

instalacoes:

I - prestar os services gerais necessaries ao funcionamento regular da
adrninistracao direta em geral;

II - promover estudos e sugerir ao Chefe do Poder Executivo,
modificacces nos pianos, programas e projetos das Secretarias;

III - propor a politica de treinamento e aperfeicoarnento dos servidores
puolicos municipais, de acordo com as diretrizes da adrninistracao geral da Prefeitura;

IV - prom over a participacao das Secretarias e demais orqaos na
elaboracao de pianos e programas do Governo Municipal;

V - acompanhar a execucao de pianos e programas do Governo
Municipal, avaliando e controlando os seus resultados;

VI - promover, na Prefeitura, a implantacao das diretrizes de
rnodernizacao administrativa, a fim de que se obtenha maior exito na execucao de
seus programas;

VII - cooperar na elaboracao das propostas do Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orcarnentarias e Orcarnento Anual da Prefeitura Municipal;

VIII - recrutar, selecionar e treinar pessoal, bem como executar as
atividades necessaries ao seu pagamento e controle;

IX - zelar pela guarda, conservacao e controle do patrlrnonio moblliario e
irnobiliario do Municipio;

X - conservar, interna e externamente, 0 predio da Prefeitura, rnoveis e

Art. go - A Secretaria Municipal de Adrninistracao, Desenvolvimento
Econornico, Gestae Publica e Financas tem por atribuicoes coordenar as atividades de
adrninistracao, planejamento governamental e financeiro e, ainda, prestar a Prefeitura
diretamente, os servicos relativos as areas de pessoal, material, patrimonial, zeladoria,
viqilancia, arquivo, protocolo e almoxarifado, competindo-Ihe especificamente:

SECAO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,

GESTAO PUBLICA E FINANCAS
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I - executar programas cornunitarios de assistencia social;
II - promover a realizacao de cursos de preparacao ou especializacao

de mao de obra necessaria as atividades econornicas do Municipio;
III - estimular a adocao de medidas que possam ampliar 0 mercado de

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

desenvolver quando necessario, programas de habitacao popular;
V- prestar assistencia a crianca, particularmente a carente promovendo

o seu desenvolvimento cultural e profissional;
VI - dar assistencia ao idoso e ao menor abandon ado, solicitando a

colaboracao dos orqaos e entidades estaduais e federais que cuidam especificamente
do problema;

VII - pronunciar-se sobre as solicitacoes de entidades assistenciais do
Municipio, relativas as subvencoes ou auxilios, controlando sua aplicacao quando
concedidos;

VIII - estimular e orientar a formacao das diferentes modalidades de
orqanizacao cornunitarla para atuar no campo da prornocao social;

IX - planejar e executar programas de amparo a velhice e de protecao.
recuperacao e melhoria da qualidade de vida das criancas;

X - instituir e manter creches para criancas 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;
XIII - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas

tuncoes e que Ihe forem atribuidas pelo Prefeito.
XIV - desenvolver programas, projetos e atividades que visem a

melhoria da saude da populacao, atraves de assistencia medica, odontol6gica e
sanitaria;

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Prornocao Social, Saude,
Saneamento Basico E Vigilancia Sanitaria, compete formular, coordenar e executar a
politica de prornocao social do Governo Municipal, buscando as proposicoes e acoes
que visem a constante melhoria da qualidade de vida da populacao, tendo por
finalidade promover a execucao da politica Secretaria Municipal De Prornccao Social,
Saude, Saneamento Basico E Vigilancia Sanitaria, competindo-Ihe especificamente:

SECAO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL, SAUDE, SANEAMENTO BAslCO

E VIGILANCIA SANITARIA.

Paraqrato unico - Sao ainda da cornpetencia da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econornico, Gestae Publica e Financ;as, as atividades provenientes
de convenio com os orqaos do Governo federal, como a Junta de Services Militares e
de cadastro UMC/INCRA.

XXI - acompanhar e controlar a execucao orcarnentaria:
XXII - cadastrar, lancar e arrecadar as receitas municipais e fazer a

fiscalizacao tributaria;
XXIII - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas

funcoes e que Ihe forem atribuidas pelo Prefeito.

\\\,-~:~~:PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
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Art. 12 - A Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Industria e
Cornercio, Abastecimento, Agricultura e Pecuaria. tem por finalidade promover a
execucao da politica municipal de transportes, obras, industria e comercio,
abastecimento, agricultura e pecuaria, competindo-Ihe especificamente:

SE<;AO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INDUSTRIA E COMERCIO,

ABASTECIMENTO, AGRICULTURA E PEcuARIA.

I - promover 0 licenciamento e a fiscalizacao de edificacoes novas;
II - promover a analise dos projetos de loteamento, manter atualizada a

planta cadastral do Municipio, fiscalizar 0 cumprimento das normas referentes ao
zoneamento, posturas e edificacoes:

III - executar programa de habitacao popular em conjunto com a
Secretaria da Promocao Social;

IV - executar atividades relativas a prestacao e rnanutencao dos
services pubucos locais, tais como, limpeza publica, cerniterios, matadouros, feiras
livres e ilurninacao publica;

V - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
funcoes e que Ihe forem atribuidas pelo Prefeito.

Art. 11 - A Secretaria Municipal de Services Urbanos e Habitacao, tem
por finalidade promover a execucao da politica municipal de services urbanos e
habitacao, competindo-Ihe especificamente:

XVIII - acompanhar sistematicamente, a distribuicao de medicamentos;
XIX - inspecionar periodicamente, as instalacoes e equipamentos do

sistema de abastecimento de aqua e da rede de esgoto, zelando pelo seu bom
funcionamento;

XX - manter controle rigoroso da qualidade da aqua destinada ao
consumo da populacao:

XXI - orientar a populacao quanto a abertura de fossas e sumidouros,
propondo, inclusive 0 fechamento daqueles julgados inconvenientes; .

XXII - desenvolver programas e atividades de assistencia sanitaria
basica e de ecucacao para a saude principalmente junto as comunidades perifericas;

XXIII - desenvolver e executar a politica de viqilancia sanitaria dentro
das atribuicoes legais do Municipio, fiscalizando e controlando as condicoes sanitarias
com relacao a higiene e saneamento, alimentos, medicamentos, produtos qufmicos e
o exercfcio profissional de areas afins.

SE<;AO III

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI<;OSURBANOS E HABITA<;AO_

ernerqencia;

massa;
XVII - prestar services odontol6gicos, medicos e ambulatoriais de

xv - promover acoes voltadas para a atencao primaria a saude, atraves
do desenvolvimento de programas de vacinacao, de viqilancia epidemiol6gica, de
erradicacao de zoonoses e de fiscalizacao sanitaria;

XVI - empreender ou apoiar campanhas de controle e/ou erradicacao
das doencas transmissive is, atraves da prevencao e do tratamento das doencas de

\\_.~-~v~~-::PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
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XV - promover a rnanutencao dos terminais rodoviarios do Municipio;
XVI - planejar e executar programas que visem a melhoria e 0

desenvolvimento da aqropecuaria no Municipio;
XVII - exercer 0 controle das pragas;
XVIII - estimular a producao agricola cornunitaria:
XIX - executar estudos, pesquisas e avaliacoes de natureza econornica,

visando a previsao de producao aqropecuaria:
XX - promover medidas de abastecimento e a criacao de facilidades

concernentes a aquisicao de insumos basicos para a agricultura municipal;
XXI - fiscalizar a ordem normativa de defesa vegetal e animal;
XXII - promover 0 fortalecimento com cooperativismo e articular

medidas de melhoria de vida do meio rural;
XXIII - desenvolver programas e projetos de fomento a aqroindustria,

bem como promover atividades que facilitem a cornerclalizacao da producao:
XXIV - incentivar e orientar a formacao de associacoes, cooperativas e

outras modalidades de orqanizacao voltadas para as atividades econornicas:
XXV - promover a articulacao com diferentes orqaos, tanto no ambito

governamental como na iniciativa privada, visando 0 aproveitamento de incentivos e
recursos para a economia do Municipio;

XXVI - estabelecer a politica municipal da industria e do cornercio:
XXVII - realizar estudos sobre a economia marzagonense, com vistas a

elaboracao de diretrizes para 0 setor;
XXVIII - promover os instrumentos estimuladores do desenvolvimento

industrial e comercial do Municipio;

municipal;

VII - promover a arborizacao dos logradouros publicos;
VIII - administrar os services municipais de producao de tijolos, telhas,

tubos, bloquetes e outros materiais de construcao;
IX - administrar os services municipais de limpeza urbana; ,
X - coordenar e supervisionar os services de iluminacao publica;
X - promover as medidas necessarias a irnplantacao da politica

municipal de transportes;
XII - promover a guarda, usc, conservacao e manutencao dos veiculos

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

promover medidas visando a rnaxirnizacao dos investimentos do Municipio nas
diferentes modalidades de transporte;

XIV - coordenar 0 funcionamento da oficina mecanica e garagem

particulares;

I - executar as atividades concernentes a construcao e conservacao de
obras publicas e instalacoes para a prestacao dos servicos a comunidade;

II - coordenar a elaboracao da leqlslacao basica como a lei do Perimetro
Urbano, Lei de Zoneamento, e 0 C6digo de Obras;

III - promover a construcao, conservacao e remodelacao de parques,
pracas e jardins publicos, tendo em vista a estetica urbana e a preservacao do
ambiente natural;

IV - promover a construcao, pavimentacao e conservacao de estradas,
caminhos municipais e vias urbanas;

V - promover a execucao de trabalhos topoqraficos indispensaveis as
obras e services a cargo da Prefeitura;

VI - fiscalizar 0 cumprimento de normas referentes as construcoes

',' •• 4 ......
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XVII - incentivar e proteger 0 artista eo artesao:
XVIII - documentar as artes populares;

Municipio;

III - controlar, permanentemente, os recursos financeiros para 0 custeio
e investimento do processo educacional;

IV - definir uma politics de acao no ensino de 10 grau e pre-escolar,
tornando mais eficaz a aplicacao dos recursos publicos destinados a educacao;

V - aplicar as tecnicas educacionais legalmente recomendadas
objetivando a melhoria do ensino e da aprendizagem;

VI - realizar anualmente, 0 levantamento da populacao em idade
escolar, procedendo sua chamada para a matricula;

VII - manter a rede escolar que atende as zonas rurais, sobretudo
aquelas de baixa densidade demogratica ou de dificil acesso;

VIII - desenvolver programas de orientacoes pedaqoqicas. objetivando
aperfeicoar 0 professor municipal dentro das diversas especialidades buscando
aprimorar a qualidade do ensino;

IX - combater a evasao, a repetencia e todas as causas de baixo
rendimento dos alunos, atraves de medidas de aperfeiyoamento do ensino e de
assistencia ao aluno;

X - desenvolver e coordenar acoes que visem 0 incentive e a difusao
das rnanifestacoes artisticas e culturais no ambito do Municipio;

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

XII - estimular e apoiar os produtos culturais, isolados ou coletivamente,
no campo das artes plasticas, musicais, cenicas e iiterarias;

XIII - promover e executar medidas relativas ao inventario.
classificacao, conservacao e restauracao dos bens de valor historico, arqueoloqico,
etnoqrafico. biblioqratico e artistico existente no Municipio, bem como a protecao do
acervo natural e paisagistico do mesmo;

XIV - programar e coordenar atividades e iniciativas que propiciem a
oportunidade de acesso da populacao aos beneffcios da educacao artistica e cultural;

XV - promover 0 desenvolvimento cultural do Municipio atraves do
estfmulo ao cultivo das ciencias, das artes e das letras;

XVI - proteger 0 patrimonio cultural, historico, artistico e natural do

ensino;

I - elaborar os pianos municipais de educacao em consonancia com as
normas e criterios do planejamento nacional de educacao e dos pianos estaduais;

II - controlar e fiscalizar 0 funcionamento de estabelecimentos de

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Educacao, Ciencia e Tecnologia,
Cultura E Trabalho tem por objetivo, formular, coordenar e executar a politica
educacional e cultural do Municipio, competindo-Ihe especificamente:

SECAOV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA E

TRABALHO

XXIX - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
funcoes e que Ihe forem atribuidas pelo Prefeito.
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XII - promover medidas de preservacao, conservacao e protecao do
ambiente natural, bem como administrar e fiscalizar, direta ou indiretamente, as areas
verdes do Municipio;

II - fiscalizar as atividades, bem como os services publicos que se
relacionaremdiretamente a pratica do turismo;

III - incentivar a arnpliacao e consolidacao do desenvolvimento das
atividades turisticas no Municipio, fomentando a modernizacao dos services e
equipamentos de uso turistico;

IV - manter entendimentos com organizac;6escomerciais, industriais e
profissionais, cujas atividades sejam necessarias ao movimento turistico;

V - promover a realizacao de atividades destinadas ao lazer das
comunidades de baixa renda, a anirnacao e a inteqracao popular, assim como a
criacao e arnpliacao dos espacos de lazer do Municipio;

VI - incentivar 0 desenvolvimento do esporte de massa, atraves da
prornocao de eventos, apoio as agremiac;6esesportivas e a orqanizacao de novas
entidades de natureza similar;

VII - promover a expansao e 0 aprimoramento da infra-estrutura de
esporte e lazer do Municipio;

VIII - desenvolver estudos e pesquisas que visem ao aprimoramento e
a difusao dos esportes e a manutencao de intercambio com entidades esportivas;

IX - fomentar as cornpeticoesesportivas;
X - promover a conscientizacao da populacao da necessidade de

proteger, melhorar e conservar 0 meio ambiente;
XI - promover 0 reconhecimento dos recursos naturais como patrimonio

coletivo, de uso condicionado a rnanutencao de sua qualidade e a protecao da fauna e
flora do Municipio;

repouso;

I - organizar, orientar, difundir e fomentar 0 turismo no Municipio,
favorecendo condicoes de acesso, higiene e conforto em locais balnearios e de

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer e Meio
Ambiente e 0 orgao integrante do Sistema Administrativo Municipal, tem por fihalidade
promover a execucao da Politics Municipal de Turismo, Desporto e Lazer e Meio
Ambiente, competindo-Ihe especificamente:

SECAoVI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO e LAZER E MEIO AMBIENTE

XIX - promover com regularidade, a execucao de programas culturais
recreativos de interesses da populacao:

XX - organizar, manter e supervisionar a Biblioteca Municipal;
XXI - elaborar e executar programas recreativos e desportivos em suas

varias modalidades;
XXII - organizar programas esportivos para adultos, idosos e

deficientes, visando otimizar a sauce da populacao:
XXIII - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas

funcoes e que Iheforem atribuidas pelo Prefeito.
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I - prestar assessoria ao Chefe do Poder Executivo, bem como aos
demais orqaos da Adrninistracao Municipal em assuntos de sua competencia:

II - representar 0 Chefe do Poder Executivo quando designado;

Art. 16 - Sao atrlbuicoes dos Secretaries Municipais:

CAPiTULOV
DAS ATRIBUIC;OESDO PESSOAL

SEC;Ao I
DOS SECRETARIOS MUNICIPAlS

V - prover as unidades operacionais de todos os instrumentos e
equipamentos necessaries a consecucao de suas atividades de modo a nao permitir a
interrupcao de seus trabalhos;

VI - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
funcoes e que Ihe forem delegadas pelos secretartos.

I - planejar, em conjunto com a Secreta ria Municipal de Adrninistracao,
Desenvolvimento Econornico, Gestae Publica e Financas, 0 elenco de programas e
projetos a serem executados, relativos as atividades fins da Secretaria;

II - integrar a acao dos orgaos subordinados conduzindo-os para a
obtencao dos resultados estabelecidos nos pianos de trabalho;

III - manter estrito controle dos gastos durante a imptementacao dos
pianos e programas;

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

Art. 15 - As Coordenadorias compete:

SEC;AOVII
DAS COORDENADORIAS

Paraqrafo unico - Para consecucao de suas finalidades e objetivos, a
Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer e Meio Ambiente pocera firmar acordos,
convenios e contratos com 6rgaos e Entidades da Administracao Publica, bem como
com organismos internacionais e entidades privadas, desde que expressamente
autorizada pelo Chefe do Poder Executivo.

XIII - conjugar estorcos entre os diversos niveis governamentais, no
sentido de solucionar ou minimizar as deqradacoes do meio ambiente no ambito do
Municipio;

XIV - incentivar e prestar assistencia as iniciativas particulares ou de
carater comunitario que possam contribuir para a elevacao do nivel cultural e
conscientizacao da populacao para a irnportancia da conservacao e preservacao do
meio ambiente;

XV - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
funcoes e que Ihe forem atribuidas pelo Prefeito.

·.- .... 0'· .•
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VII - discutir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos Nucleos
que Ihes sao subordinados;

VIII - despachar com os secretarios:
IX - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas

fungoes e que Ihe forem atribuidas pela Secretario.

auxiliares;

IV - promover a articulacao permanente dos Nucleos sob sua
responsabilidade com as demais unidades das Secretarias, visando uma atuacao
harmonica e integrada na consecucao dos objetivos da Secretaria;

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

VI - convocar, coordenar e dirigir reunioes peri6dicas com seus

de atuacao:

I - planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da
Unidade que dirige;

II - colaborar com os Secretaries e com os orqaos municipais em
materia de sua competencia;

III - reunirem-se com os Secretaries para discutir assuntos de sua area

Art. 17 - Sao atriburcoes comuns dos Diretores de Coordenadoria:

SECAO II
DOS DIRETORES DAS COORDENADORIAS

X - tomar providencias e baixar normas e instrucoes, visando reduzir as
custos operacionais da Secretaria;

XI - determinar a instauracao de processo administrativo e promover
sindicancias e inqueritos nos term as da lei;

XII - aplicar penalidades a infratores de dispositivos contratuais e
conceder prorroqacces de prazos, conforme a que estiver estabelecido no respective
instrumento;

XIII - exercer outras atividades compativeis com a natureza das
fungoes que Ihe forem atribuidas pelo Chefe do Poder Executivo.

necessidade

III - reunir-se com 0 Chefe do Poder Executivo e participar de outras
reunioes quando convocado;

IV - comparecer a Camara Municipal sempre que convocado pela
mesma, para a prestacao de esclarecimentos oficiais;

V - definir as objetivos gerais e especfficos da Secretaria, em
consonancia com os objetivos gerais e metas estabelecidas pelo Governo Municipal;

VI - participar da elaboracao do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orcarnentarias e do Orcarnento Anual da Secretaria;

VII - promover a execucao dos services da Secreta ria programando,
orientando, controlando e avaliando as resultados previa mente planejados;

VIII - convocar e dirigir, junto aos seus auxiliares, reunioes peri6dicas de
ccordenacao;

IX - promover 0 remanejamento de pessoal, quando houver

................
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Art. 22 - As despesas decorrentes da aplicacao da presente Lei,
correrao a conta das dotacoes pr6prias do orcarnento da Prefeitura, ficando '0 Chefe
do Poder Executivo autorizado a abrir os creditos adicionais necessarios.

Art. 20 - 0 Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Marzaqao
definira as atividades de cada 6rgao que compoe a estrutura organizacional da
Prefeitura, as atnbuicoes especificas e comuns dos servidores investidos nas funcoes
de chefia e sera aprovado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no
prazo de cento e oitenta dias. contados da data da publicacao desta Lei.

Art. 21 - Todos os cargos que cornpoem a presente lei nas respectivas
secretarias, coordenadorias e nucleos. sao de livre norneacao e exoneracao do
Prefeito Municipal, sendo que para adequacao das norneacoes de pessoal nas
secretarias ora criadas, extintas e fundidas. sera baixado ato competente pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal.

CAPiTULO VI
DAS DISPOSICOES FINAlS

Art. 19 - Aos servidores cujas atribuicoes nao foram especificadas nesta
Lei, alern de caber-Ihes cumprir as ordens, determmacoes e instrucoes superiores e
formular suqestces que contribuam para 0 aperfeic;:oamento do trabalho, cumpre-Ihes
tarnbern observar as prescricoes legais e regulamentares, executando com zelo,
eficiencia e eficacia as tarefas que Ihes sejam confiadas.

SECAO IV
DOS DEMAIS SERVIDORES

VIII - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
funcoes e que Ihe forem atribuidas pelo Coordenador.

de services:

Nucleos:
VII - zelar pela fiel observancia dos regulamentos. normas e instrucoes

I - orientar e controlar a execucao dos trabalhos a cargo da Unidade sob
sua responsabilidade;

II - distribuir 0 trabalho a seus subordinados e controlar sua execucao;
III - participar de reunioes de coordenacao, quando solicitado;
IV - prestar assessoramento, emitir parecer e prestar informacoes sobre

assuntos pertinentes a sua area de atuacao:
V - zelar pela disciplina do pessoal sob sua direcao:
VI - requisitar material de consumo necessaries aos services dos

Art. 18 - Sao atribuicoes dos Chefes de Nucleos:

" ....
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Prefeito Municipal
CLAUDINEI RABELO DA SILVA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO, aos 16
(Dezesseis) dias do rnes de dezembro de 2005.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2006, revogadas
as disposicces em contrario.
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