ESTADO

DO RIO GRANDE

DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

sAo JOSE

DAS MISSOES

Declare que () presente ato foi publicado no
Mural do Predio cia Prefeitura, no local de
costume na data de &iJ~
ate a
data de j
ItJ..2IJZ!l..
/1
Responsavel

"ALTERA
ADMINISTRA TIV A
MUNICIPAL
DE
MISSOES/RS,
E
PROVIDENCIAS".

~

ESTRUTURA
DA
PREFEITURA
SAO
JOSE
DAS
DA
OUTRAS
A

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de
Sao Jose das Missoes, no uso de suas atribuiyoes legais, FACO SABER
que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte:

Artigo 1
0 Sistema Administrativo da Prefeitura Municipal de
Sao Jose das Missoes/RS, sera constituido dos seguintes orgaos:
0

-

- Gabinete do Prefeito;
- Gabinete do Vice-prefeito;
- Assessoria de Planejamento e Supervisao;
- Assessoria Juridica ou Procuradoria

II- ORGAOS DE ADMINISTRACAO

GERAL

- Secretaria Municipal de Administrayao;
- Secretaria Municipal de Fazenda.
III - ORGAOS DE ADMINISTRACAO ESPECIFICA
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- Secretaria
- Secretaria
- Secretaria
- Secretaria
- Secretaria
- Secretaria
- Secretaria
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Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
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de Obras, Urbanismo e Viayao;
de Educayao;
de Cultura, Turismo e Desporto;
de Agricultura;
de Saude;
"deAssistencia Social;
de Meio Ambiente.

Artigo 2° - As Secretarias Municipais
anterior compreenderao- as seguintes divisoes:

mencionadas

no

artigo

1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;AO

- Divisao
- Divisao
- Divisao
- Divisao
- Divisao

de
de
de
de
de

Pessoal;
Patrimonio;
Material e Compras;
Manutenyao;
Documentayao e Arquivo.

- Divisao de Receita;
- Divisao de Contabilidade;
- Divisao de Tesouraria.
III - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO
E VIA<;AO
- Divisao
- Divisao
- Divisao
- Divisao
- Divisao
- Divisao

de
de
de
de
de
de

Obras;
Urbanismo;
Edificayoes e Engenharia;
Abastecimento de Agua;
Iluminayao e Limpeza Publica;
Almoxarifado.

IV - SECRETARIA DE EDUCA<;AO
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- Divisao do Transporte Escolar;
- Divisao de Escolas Municipais;
- Divisao de Controle de Materiais.

v - SECRETARIA

MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E

DESPORTO
- Divisao de Cultura;
- Divisao de Turismo;
- Divisao de Desporto.

- Divisao de Agricultura;
- Divisao de Servi90s;
- Divisao de Assistencia aos Produtores.

- Divisao de Saude;
- Divisao de Atendimento ao Publico;
- Divisao de Distribui9ao de Medicamentos.
VIII -SECRETARIA
SOCIAL

MUNICIPAL

DE

ASSISTENCIA

- Divisao de Meio Ambiente;
- Divisao de Licenciamento e Fiscaliza9ao Ambiental.
. Artigo 3° - 0 Executivo Municipal, criara por Lei, os Cargos de
acordo com as necessidades de servi90s, fixando-lhes a respectiva
atribui9ao, competencia e vencimentos.
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DAS ATRIBUI<:OES E COMPETENCIAS

Artigo 4° - Incumbe ao Gabinete do Prefeito 0 assessoramento em
assuntos gerais do Executivo Municipal, 0 preparo e encaminhamento dos
expedientes destinados a apreciayao do Chefe do Pader Executivo e a
execuyao dos serviyos gerais de gabinete.
Artigo 5° - Incumbe ao Gabinete do Vice- Prefeito, assessorar 0
Prefeito e Secretarios Municipais em assuntos de sua competencia.
Desenvolver, coordenar e avaliar Programas da Municipalidade.

Artigo 6° - Incumbe a Assessoria de Planejamento a realizayao de
estudos e pesquisas para 0 planejamento das atividades do govemo
municipal; elaborar, detalhar e manter atualizado 0 Plano de
Desenvolvimento Integrado do Municipio, assim como controlar a sua
execuyao; elaborar e planejar os programas de obras publicas do govemo
municipal e coordenar a sua execuyao; elaborar a proposta oryamentaria do
Municipio; controlar a execuyao do Oryamento Geral da Prefeitura, no que
diz respeito a programa de govemo, coordenando-se para isso com a
Secretaria Municipal de Fazenda.

Artigo 7° - Incumbe a Assessoria Juridica ou Procuradoria,
representar 0 Municipio, em JUlzo ou fora dele, em quaisquer ayoes em que
seja parte; emitir parecer juridicos sobre assuntos e materias submetidas ao
~-
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seu exame; minutar contratos, convemos, acordos, escrituras a serem
formadas pelo Executivo Municipal; proceder a cobranc;a da Divida Ativa;
providenciar a legalizac;ao das doac;oes feitas ao Municipio e as
desapropriac;oes pelos mesmos determinadas e orientar juridicamente a
Prefeitura do Municipio de. Sao Jose das Missoes.

Artigo 8° - Incumbe ao Secretaria de Administrac;ao programar,
organizar, dirigir, coordenar e controlar, direta ou indiretamente, os
assuntos de pessoal, material, compras, patrimonio, registro de publicac;ao
de Leis, Decretos, Portarias e outros, nos limites de sua competencia; zelar
pelo patrimonio (proprios municipais e ainda da frota mecanizada da
Prefeitura).

Artigo 9° - Incumbe a Secretaria de Fazenda programar, dirigir,
coordenar e controlar as atividades financeiras do Municipio, organizar e
orientar a execuc;ao dos servic;os atinentes a politica tributaria e economicofinanceira municipal, promovendo registros contabeis referentes a
execuc;ao financeira, orc;amentaria e patrimonial, bem como promover a
fiscalizac;ao tributaria.

Artigo 10° Incumbe a Secretaria de Obras, Urbanismo e
Viac;ao executar os servic;os atinentes a proj"etos de abertura e conservac;ao
de vias; edificar os proprios municipais; fiscalizar as obras particulares e
publicas, supervisionar as atividades tecnicas e administrativas dos orgaos
subordinados, conservac;ao e construc;ao de estradas municipais, pontes,
bueiros, etc. e outras atribuic;oes dentro de sua competencia especifica,
instalac;ao e conservac;ao das redes de iluminac;ao publica, construc;ao e
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conserva<;ao das redes publicas de distribui<;ao de agua, elabora<;ao de
projetos de obras, licenciamento de edifica<;oes e outros licenciamentos
previsto na legisla<;ao.

Artigo 11 - Incumbe a Secretaria de Educa<;ao organizar, orientar,
planejar, pesquisar, supervisionar, dirigir e controlar 0 ensino municipal,
bem como formular, dirigir e fomentar a distribui<;ao -de merenda escolar;
manter canal de dialogo com os govemos estadual e federal para assinatura
de convenios e obten<;ao de material didatico, bem como sua distribui<;ao;
fazer expedir certificados de freqiiencia e de conc1usao de cursos; manter
intercambio com 0 Conselho Tutelar para possiveis encaminhamentos de
alunos.

Da Secreta ria de Cultura, Turismo e Desporto
Artigo 12 - Incumbe a Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto,
executar atividades culturais, bem como estimular 0 progresso de cultura
intelectual, tecnica e artistica nas suas varias manifesta<;oes, manter a
Biblioteca Publica Municipal; promover e incentivar 0 turismo; representar
sobre a constru<;ao e conserva<;ao de instala<;oes de camping, forma<;ao de
bosques e outros; pronunciar-se sobre todos os assuntos relativos ao
turismo no Municipio, submetidos a sua aprecia<;ao, organiza<;ao de
projetos e programas para 0 setor desportivo, cadastro das entidades
desportivas, organiza<;ao de eventos.

Artigo 13 - Incumbe a Secretaria de Agricultura, executar atividades
relativas a agricultura, de promo<;ao e valoriza<;ao do homem do campo,
proporcionando-Ihe melhores condi<;oes de trabalho, atraves de assistencia
tecnica e educacional, como tambem do controle de bens por ele
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Artigo 14 - Incumbe a Secretaria de Saude exercer a ium;ao de orgao
normativo da Prefeitura do Municipio de Sao Jose das Missoes, para 0 setor
de saude; implantar e manter a politica sanitaria nos aspectos de promoc;ao,
prevenc;ao e recuperac;ao da saude; com vistas aobtenc;ao de padroes
economicos compativeis com a dignidade da vida humana; estudar
problemas de saude publica, organizar as ac;oes de saude, visando me1hores
condic;oes de vida para todos os municipes.

Artigo 15 - Incumbe a Secretaria da Assistencia Social exercer a
func;ao de orgao normativo da Prefeitura do Municipio de Sao Jose das
Missoes para 0 setor de assistencia social; implantar e manter a politica de
promoc;ao, prevenc;ao e recuperac;ao da assistencia social com vistas a
obtenc;ao de padroes de vida compativeis
com a dignidade da vida
humana; estudar problemas de assistencia social, desenvolver programas
sociais voltados as familias carentes do Municipio.

Artigo 16 - Incumbe a Secretaria de Meio Ambiente desempenhar as
func;oes, relativas ao controle e destinac;ao do lixo urbano e rural, controle e
destinac;ao do lixo toxico, programas de arborizac;ao e embelezamento de
vias e prac;as publicas, controle e licenciamento para obras e atividades que
modifiquem 0 Meio Ambiente, demais atividades relativas ao Meio
Ambiente em todo territorio do Municipio.
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Artigo 17 - As ass~ssorias e departamentos descritos nesta lei se
organizadio para que, atraves de seus tecnicos e areas afins, possam
verificar, elaborar, controlar' e fazer cumprir projetos, pIanos de trabalho
e/ou programas e repasse de verbas dos govemos estadual e federal aos
quais 0 Municipio faya parte; cabendo ao Departamento de Fazenda a
elaborayao das prestayoes de contas e encaminhamento aos orgaos
competentes.
Artigo 18 - Esta Lei entrani em vigor na data de sua publicayao.
Artigo 19 - Revogadas as disposiyoes em contnirio, em especial as
estabelecidas pel a Lei Municipal nO00311993.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS
MISSOES/RS, AOS 06 DE FEVEREIRO DE 2009.

<;C~~~
.~.
EDISON LUIS BUENO DE QUADROS
Prefeito Municipal

SERGI' DO NASCIMENTO RIBEIRO'
Sec. Mun. Da Administra~ao .

Administra980 para Todos - 200512008
Av. 20 de Margo, 1385 - Fane/Fax: (Oxx55) 3753-1040/3753-1106

- CEP 98325 - 000

