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Lei Nº 1174/1981

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA,
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. (revogada pela Lei nº
1271 de 04.10.1983)

(revogada pela Lei nº 1271 de 04.10.1983)

                                     TITULO I

PRINCÍPIOS NORTEADOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA
 

Art. 1° - A Prefeitura adotará o planejamento como instrumento de ação
para o desenvolvimento Físico-Territorial, econômico, social e cultural da
comunidade bem como para a aplicação dos recursos humanos, materiais e
financeiros do Governo Municipal.

Art. 2° - O Planejamento compreenderá a elaboração dos seguintes
instrumentos básicos:

I  -  Orçamento Plurianual de Investimentos (Constituição do Brasil, art.60,
parágrafo único - Lei Federal n° 4.320/64,art.23)

II    -  Programa anual de Trabalho(Lei Federal n° 4.320/64,art.26);
III  -  Orçamento -Programa (Lei Federal n° 4.320/64, art.27);
IV  -  Programação Financeira anual da despesa.

Art. 3° - As atividades da administração Municipal, é especialmente a
execução de planos e programas de Governo, serão  de permanente
coordenação.

Art. 4° - A coordenação será exercida em todos os níveis da
administração, mediante atuação das chefias individuais , realização sistemática
de reuniões com a participação das chefias subordinadas em cada nível
administrativo.
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Art. 5° - A Prefeitura recorrerá, para a execução de obras e serviços,
sempre que admissível e aconselhável, mediante contrato, concessão, permissão
ou convênio, a pessoas ou entidades do setor privado, de forma a alcançar
melhor rendimento evitando novos encargos permanentes a ampliação
desnecessária do  quadro de servidores.

Art. 6° - Os serviços municipais deverão ser permanentemente
atualizados, visando a modernização e racionalização dos métodos de trabalho,
com o objetivo de proporcionar melhor atendimento ao público, através de
rápidas decisões, sempre que possível com execução imediata.

Art. 7° - Para a execução desses programas a Prefeitura poderá
utilizar-se de recursos colocados a sua disposição por entidades públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras ou consorciar-se com outras entidades para
solução de problemas comuns e melhor aproveitamento de recursos financeiros e
técnicos.

Art. 8° - A administração Municipal deverá promover a integração da
comunidade na vida político-administrativa do Município através de órgão
coletivo, compostos de servidores municipais, representantes de outras esferas
do governo e munícipes com atuação destacada na coletividade ou com
conhecimento especifico, de problemas locais.

Art. 9° - A Prefeitura procurará elevar a produtividade de seus servidores,
evitando o crescimento de seu quadro de pessoal através de seleção rigorosa de
novos servidores e do treinamento e aperfeiçoamento dos servidores existentes,
a fim de possibilitar o estabelecimento de níveis de remuneração, adequados e a
ascensão sistemática a funções superiores.

Art. 10 - Na elaboração e execução de seus programas a Prefeitura
estabelecerá o critério de prioridade, segundo a essencialidade da obra ou
serviço e o atendimento do interesse coletivo.

TÍTULO  II

                                    ESTRUTURA BÁSICA
  

Art. 11 - A Estrutura Básica da Prefeitura compõe-se dos seguintes
órgãos:

I     -  Órgãos Colegiados de Aconselhamento
1. Conselho Rodoviário Municipal
2. Conselho Municipal de Representante
3. Conselho Municipal de Agricultura e Pecuária
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4. Conselho Municipal de Contribuintes

II    - Órgão de Colaboração com o Governo Federal 
       Junta de Serviço Militar

III   - Órgãos de Assistência Imediata
Gabinete do Prefeito Municipal
Gabinete do Vice-Prefeito

IV - Órgãos de Assessoramento
1 - Assessoria de Planejamento e Controle
2 - Assessoria Administrativa
3 - Assessoria Jurídica
4 - Assessoria de Relações Públicas e Turismo

V  - Órgãos de Administração Geral
1 - Departamento de Administração
2 - Departamento de Fazenda

VI - Órgãos de Administração Especifica
1 - Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos
2 - Departamento de Educação e Cultura
3 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
4 - Departamento de Fomento Agropecuário

VII -  Órgãos de Descentralização Territorial
1 - Subprefeitura de São Cristóvão
2 - Subprefeitura de São Domingos

§ 1°- O Órgão mencionado no n° II rege-se por normas emanadas do
Governo Federal cuja execução e controle fica sob a responsabilidade do
Prefeito ou da pessoa por ele delegada.

§ 2° - Os órgãos enumerados nos n°s III, IV, V, VI, e VII, subordinam-se
por linha de autoridade integral.

Art. 12 - O Prefeito Municipal poderá instituir programas especiais de
trabalho para o trato de assuntos específicos que não estejam incluídos na área
de competência dos Departamentos, observando-se o disposto do Titulo IV desta
Lei.

                                       TÍTULO III
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COMPETÊNCIA E ÇOMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA
PREFEITURA

   CAPÍTULO I

ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO

                                                            Seção  1ª
                                            
                                           CONSELHO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Art. 13 - O Conselho Rodoviário Municipal é o órgão deliberativo
rodoviário do Município, incumbindo-lhe a aprovação, do Plano Rodoviário
Municipal tomar conhecimento do andamento geral dos trabalhos da Divisão
Rodoviária Municipal, do Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos,
emitindo parecer sobre os relatórios de obras rodoviárias que lhe forem
encaminhados.

Art. 14 - O Conselho Rodoviário Municipal, cujos membros serão
indicados pelas entidades representadas e nomeadas pelo Prefeito Municipal,
tem a seguinte constituição:

I - Um Presidente, eleito pelos demais conselheiros, dentre um de seus
membros;

II - O Prefeito Municipal, que será membro nato do Conselho;
  
III - O Diretor do Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos;

IV - O Chefe da Divisão Rodoviária Municipal; 

V - Um representante da Câmara Municipal;

VI - Um representante da Indústria e Comércio: locais;

VII - Um representante da lavoura;

VIII - Um Engenheiro Civil, ou licenciado, devidamente habilitado pelo
CREA da região, que seja o Chefe da 4ª Coordenadoria Regional do D.E.R.

Art. 15 - O Conselho Rodoviário Municipal terá um Secretário Executivo,
escolhido dentre os funcionários da Prefeitura, o qual se encarregará de todo o
serviço da Secretaria do Conselho cujas atribuições serão fixadas no Regimento
Interno.
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Art. 16 - O  mandato dos Conselheiros, com excessão dos previstos nos
números I,II,III e IV do Art. 14, será de (dois) anos, podendo ser renovado.

Parágrafo Único - No caso de ocorrência de vaga o membro designado
completará o mandato do substituído.

Art. 17 - O mandato do Conselheiro será exercido gratuitamente e seus
serviços considerados relevantes ao Município.

Art. 18 - O Conselho elaborará e aprovará o seu Regimento Interno
dentro do prazo de sessenta dias, contados da  data de sua instalação.

  
Art. 19 - Ao Conselho Municipal do Representantes incumbe cooperar

com o Executivo na elaboração de seu Plano Governo, do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado e do Programa anual de Trabalho, para tanto
acolhendo e estudando as sugestões e reivindicações da população que tenham
por objetivo o desenvolvimento Físico-Territorial, econômico, social e cultural do
Município funcionando também como ponto do contato entre a Prefeitura e a
Comunidade.

Art. 20 - O Conselho Municipal de Representantes, será integrado pelos
seguintes membros, indicados pelas respectivas entidades de classe, quando for
o caso e nomeados pelo Prefeito.

I     - O Prefeito Municipal, como membro nato, que será o Presidente; 
III   - O Bispo da Diocese de União da Vitoria;
IV   - Um representante do comércio;
V    - Um representante da Indústria;
VI   - Um representante da Agricultura;
VII  - Um representante da Classe do Magistério;
VIII - Um representante da Classe Médica;
IX   - Um representante da Classe dos Advogados;
X    - Um representante da Segurança Pública.

      
Parágrafo único - O Conselho será integrado, na qualidade de membros

natos, pelos Assessores de Planejamento e Controle, Administrativo, Jurídico e
de Relações Públicas e Turismo e pelos demais Diretores dos Departamentos da
Prefeitura.
       

Art. 21 - Os trabalhos do Conselho serão secre-tariados pelo Assessor de
Planejamento e Controle da Prefeitura ou, na falta deste, por pessoas
especialmente designada pelo Prefeito.
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Art. 22 - O mandato dos Conselheiro previstos nos números de III à X do
Art. 20, será de dois anos, permitida a recondução.

Parágrafo único - No caso de ocorrência de vaga, o novo membro
designado completará o mandato do substituído. 

Art. 23 - O mandato dos Conselheiros será e exercido gratuitamente e
seus serviços considerados relevantes ao Município.

Art. 24 - O Conselho elaborará e aprovara o seu Regimento Interno
dentro de sessenta dias, contados da data de sua instalação.

                                         Seção 3ª

CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Art. 25 - O Conselho Municipal de Agricultura e Pecuária COMAPE é o
órgão deliberativo e consultivo no setor agropecuário do Município,
incumbindo-lhe a elaboração e a provação de projetos de desenvolvimento que
serão executados pelo Departamento de Fomento Agropecuário; promover,
orientar e incrementar o desenvolvimento agropecuário; administrar o Fundo
Municipal de Agropecuária; assessorar o Prefeito Municipal, sempre que
solicitado.

Art. 26 - O COMAPE terá a seguinte constituição:

I - O Prefeito Municipal, como membro nato, que será o Presidente;

II - O Vice-Prefeito, como membro nato, que será o Vice Presidente;

III - Um representante do Ministério da Agricultura, lotado no Município;

IV - Dois representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, lotados
no Município;

V - Um representante da ACARPA local;

VI - Um representante de cada Cooperativa existente:

VII - Dois representantes do Poder Legislativo;

VIII- Dois representantes da classe agropecuária, in-dicados pelo
Sindicato Rural;
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IX - Um representante da classe dos engenheiros agrônomos e médicos
veterinários do Município;

Art. 27 - O  mandato dos Conselheiros designa dos pelo Prefeito
Municipal, será de dois anos, permitida a recondução.

Parágrafo único - No caso de ocorrência de vaga o novo membro
designado completará o mandato de substituído.

Art. 28 - O mandato do Conselheiro será exercido gratuitamente e seus
serviços considerados relevantes ao Município.

Art. 29 - O Conselho elaborará e aprovará seu Regimento Interno dentro
de sessenta dias, contados da data de sua instalação.

                          Seção 4ª

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 30 - O Conselho Municipal de Contribuintes tem por finalidade julgar,
em última instância, os recursos interpostos pelos contribuintes do Município dos
atos e decisões sobre matéria fiscal, praticadas por força de suas atribuições,
pela Chefia do órgão fazendário da Prefeitura; elaborar a planta de valores
cadastral da cidade; estabelecer o valor venal das propriedades para efeito dos
Impostos Predial e Territorial; opinar sobre taxas, emolumentos, multas e outras
rendas municipais, sempre que solicitado.

Art. 31 - O Conselho Municipal de Contribuintes será composto de 7(sete)
membros, sendo três representantes dos contribuintes e 4 (quatro)
representantes da Prefeitura, todos nomeados pelo Prefeito, com mandato de
dois anos que poderá ser renovado. Da mesma forma serão nomeados seis
suplentes para Servirem quando convocados, na falta ou impedimentos dos
membros efetivos.

Parágrafo único - O Conselho elegerá, anualmente, o seu Presidente e
Vice-Presidente, dentre os membros efetivos, sendo permitida a reeleição.

Art. 32 - Perde o mandato o membro que deixar de comparecer às
sessões por três vezes consecutivas, sem motivo justificado.

Art. 33 - A função de membro do Conselho Municipal de Contribuintes
não será remunerada, constituindo serviço público relevante.
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Art. 34 - O Prefeito designará um servidor municipal para secretariar os
trabalhos do Conselho.

Art. 35 - As decisões do Conselho constituem em última instância
administrativa para recursos contra atos e decisões de caráter fiscal.

Art. 36 - O funcionamento e a ordem dos trabalhos do Conselho
Municipal de Contribuintes reger-se-ão pelo disposto nesta Lei e por regimento
próprio, baixado pelo Prefeito Municipal.

                                          CAPÍTULO II

ÓRGÃO DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL

                    Seção única

               Junta de Serviço Militar

Art. 37 - A Junta de Servido Militar é o órgão representativo do Serviço
Militar no Município, dando atendimento aos munícipes na regularização de
documentação militar sob todos os pontos de vista.

Art. 38 - A Junta do Serviço Militar, rege-se pelo Regulamento da Lei do
Serviço Militar;

Art. 39 - A Junta do Serviço Militar constitui-se de uma unidade de
Serviço subordinada diretamente ao Prefeito.

          CAPÍTULO III

Órgãos de Assistência Imediata

               Seção 1ª

          Gabinete do Prefeito

Art. 40 - Ao Gabinete do Prefeito compete assistir ao Prefeito nas suas
funções político-administrativas, cabendo -lhe especialmente o assessoramento
para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura quando estes não possam
ser feitos de forma direta; a coordenação da Prefeitura com os munícipes,
entidades; e associação de classes, atender e fazer encaminhar os interessa dos
aos órgãos competentes da Prefeitura, para atendimento ou solução de consultas
ou reivindicações; registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; manter
o Prefeito informado só tire o noticiário de interesse da Prefeitura e assessorá-lo
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em suas relações públicas; controlar o uso de veículos que atendem o Gabinete
do Prefeito; desempenhar as demais tarefas que lhe forem cometidas pelo Chefe
do Executivo.

      Seção 2ª

Gabinete do Vice-Prefeito

Art. 41 - Ao Gabinete do Vice-Prefeito compete assistir ao Vice-Prefeito
em suas relações com os Municípios, entidades associações de classe e órgãos
da administração; prestar-lhe auxilio burocrático, preparando, expedindo e
arquivando sua correspondência.

CAPÍTULO IV

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

           Seção 1ª
 
Assessoria de Planejamento e Controle

Art. 42 - A Assessoria de Planejamento e Controle é o órgão incumbido
do planejamento e da organização municipal, competindo-lhe elaborar ou
promover a elaboração e coordenara e execução do Plano Diretor de
Desenvolvimento do Município, acompanhando a realização dos planos e
programas parciais pelos órgãos competentes da administração; coordenar a
elaboração e execução , juntamente com o Departamento da Fazenda, dos
Orçamentos do Município, especialmente o Orçamento Plurianual de
Investimentos.

             Seção 2ª

Assessoria Administrativa

Art. 43 - A Assessoria Administrativa é o órgão responsável pela
elevação de padrões de eficiência da Administração Geral da Prefeitura, e,
especialmente, a elaboração, a supervisão e o controle dos planos e programas
da Administração Geral do Governo Municipal; a análise dos programas de
trabalho dos órgãos da Prefeitura, com vistas às revisões periódicas necessárias
à sua adequação ao plano de investimentos, e adoção de técnicas , modernas de
execução administrativa.

Parágrafo único - A Assessoria Administrativa trabalhará em intima e
harmônica cooperação com a Assessoria de Planejamento e Controle.
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 Seção 3ª

Assessoria Jurídica

Art. 44 - À Assessoria Jurídica compete assessorar o Prefeito e demais
órgãos da Prefeitura nos assuntos de natureza jurídica submetidos à sua
apreciação; opinar sobre projetos de Lei a serem encaminhados ao Legislativo
Municipal; elaborar mi putas de contratos a serem firmados, nos quais a
municipalidade, seja parte interessada; proceder a cobrança pelas vias judiciais
ou extrajudiciais da divida ativa; atender consultas de ordem jurídica que lhes
forem encaminhadas pelo Prefeito ou pelos diferentes órgãos da Prefeitura,
emitindo parecer a respeito quando for o caso; representar em Juízo.

Parágrafo único - A Assessoria Jurídica trabalha rã em intima e
harmônica cooperação com a Assessoria de Planeja mento e Controle.

                       Seção 4ª

Assessoria de Relações Públicas e Turismo

Art. 45 - A Assessoria de Relações Públicas e Turismo é o órgão
responsável pela elevação de padrões de eficiência no setor de Relações
Públicas e Turismo do Município, competindo lhe especialmente, propugnar para
que o turismo desempenhe a contento sua atividade, levando em consideração o
conjunto de seus componentes sociais, econômicos, culturais, educacionais e
políticos; assessorar o Chefe do Executivo Municipal nas medidas por inativas e
providências necessárias para incentivar o turismo no Município; proceder
estudos sobre problemas que interessam ao desenvolvimento do turismo como
mercado produtor de serviços; opinar sobre matéria de interesse turístico que lhe
seja proposto pelo Prefeito Municipal; dar andamento geral aos trabalhos de
Relações Públicas e Turismo no Município.

Parágrafo único - A Assessoria de Relações Públicas e Turismo
trabalhará em intima e harmônica cooperação com o Assessoria de Planejamento
e Controle.

                Capitulo V

Órgãos de Administração Geral

            Seção 1ª

Departamento de Administração
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Art. 46 - Ao Departamento de Administração compete executar as
atividades relativas a protocolo, arquivo e zeladoria; ao recrutamento, regime
jurídico, controles funcionais e demais atividades do pessoal; de padronização,
aquisição, guarda, distribuição e controle de todo o material  utilizado na
Prefeitura; de tombamento, registro, inventário, proteção e conservação  dos
bens móveis e imóveis; de manutenção do equipamento de uso geral da
administração, bem como a sua guarda e conservação; de recebimento,
distribuição, controle do andamento e arquivamento definitivo dos papéis da
Prefeitura, móveis e instalações. 

Art. 47 - O Departamento de Administração é integrado pelas seguintes
Divisões imediatamente subordinadas ao Diretor do Departamento, e estas
compõe-se de Seções, subordinadas, na forma abaixo especificada, ao
respectivo Chefe de Divisão:

I -  Divisão do Pessoal
 a) Seção de Folhas de Pagamento
 b) Seção de Registros Funcionais
 c) Seção de Seleção e Treinamento

II -  Divisão do Material
 a) Seção de Compras
 b) Seção de Almoxarifado
 c) Seção do Patrimônio

III - Divisão Administrativa 
a) Seção de Expediente
b) Seção de Protocolo
c) Seção do Arquivo

IV -Divisão dos Serviços Gerais
a) Zeladoria 
b) Garagem 
c) Cantina

                   Seção 2ª

Departamento da Fazenda

Art. 48 - O Departamento da Fazenda é o órgão encarregado de exercer
a política econômica e financeira do Município: das atividades referentes ao
lançamento, fiscalização e arrecadação, dos tributos e demais rendas municipais;
do recebimento, pagamento, guarda e movimentação dos dinheiro e outros
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valores do Município; da elaboração e execução, conjuntamente com a
Assessoria de Planejamento e Controle, dos Orçamentos do Município,
especialmente o Orçamento Programa e Orçamento Plurianual de Investimentos;
do controle e escrituração contábil da Prefeitura; da manutenção do cadastro
imobiliário; e do assessoramento geral em assuntos fazendários.

Art. 49 - O Departamento da Fazenda compõe das seguintes Divisões
imediatamente subordinadas ao Diretor do Departamento e estas integradas de
Seções, subordinadas ao respectivo Chefe de Divisão, como segue:

I   -  Divisão de Contabilidade
a) Seção de Contabilidade  
b) Seção de Fundos Federais

II -  Divisão de Tesouraria 
a) Seção de Pagamentos 
b) Seção de Recebimentos

III -  Divisão de Tributação 
a) Seção de Cadastro 
b) Seção de Lançamento 
c) Seção de Fiscalização

      CAPÍTULO VI

Órgãos de Administração Especifica
 
                        Seção 1ª

                           Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Art. 50 - Ao Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos incumbe
a execução das atividades à elaboração de projetos, construção e conservação
de obras públicas municipais, assim como dos próprios da Prefeitura; ao
licenciamento e fiscalização de obras particulares; à abertura de novas artérias,
pavimentação e manutenção de ruas e logradouros públicos; à execução do
Plano Rodoviário Municipal, aprovado pelo Conselho Rodoviário Municipal; à
construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do
sistema viário do Município; ao funcionamento dos serviços industriais mantidos
pelo Município; ao acompanhamento da implantação das normas de urbanismo;
obedecendo os planos elaborados pela Assessoria de Planejamento e Controle;
à manutenção dos serviços de iluminação pública e limpeza pública; à
administração dos cemitérios públicos; as providências que se fizerem
necessárias para o bom funcionamento do sistema de transportes do Município; à
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manutenção e conservação da Estação Rodoviária; à fiscalização dos contratos
de concessão de transporte coletivo, bem como a dos serviços permitidos pela
municipalidade; a fiscalização das posturas municipais.

Art. 51 - O Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos
compõe-se de Divisões subordinadas diretamente ao de titular do Departamento
e estas são integradas por unidades de serviço subordinadas diretamente ao
Chefe da Divisão:

I  -  Divisão de Obras e Urbanismo
a) Seção de Obras Públicas
b) Seção de Obras Particulares
c) Seção de Estudos e Projetos
d) Seção de Serviços Industriais

II  -  Divisão de Rodoviária Municipal
a) Serviço Rodoviário Municipal - SRM
b) Seção de Topografia

III - Divisão de Trânsito
a) Seção de Transportes Coletivos
b) Estação Rodoviária

IV - Divisão de Serviços Urbanos
a) Seção de Limpeza Pública
b) Seção de Cemitérios
c) Seção de Iluminação Pública
d) Seção de Parques e Jardins
e) Seção de Fiscalização e Posturas

                       Seção 2ª

Departamento de Educação e Cultura

Art. 52 - O Departamento de Educação e Cultura, constitui-se em órgão
da administração municipal, de natureza substantiva, competindo-lhe organizar,
difundir, administrar, orientar, acompanhar, controlar e avaliar o desempenho da
rede Educacional municipal, em consonância com os Sistemas Federal e
Estadual de Educação, bem como atuar no desenvolvimento e apoio a atividades
culturais, artísticas, cientificas, esportivas e recreativas.  

Art. 53 - O Departamento de Educação e Cultura alcançará seus
objetivos mediante:
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I - A adoção de medidas que visem à expansão, consolidação e
aperfeiçoamento do sistema educacional municipal.

II - A promoção da educação básica à população municipal através do
ensino de primeiro grau e combate ao analfabetismo, e das condições
necessárias à sua efetivação como assistência social, sanitária, psicológica, de
material e alimentação escolares e programas de apoio ao educando.

III - A atualização permanente da ação educativa, ajustando-a à realidade
local, regional e nacional.

IV - A elevação do nível de produtividade na educação visando uma
melhoria qualitativa e quantitativa dos resultados do processo educativo, com
base nas modernas técnicas, de administração, com clara designação de metas
.a atingir e eficaz controle dos resultados.

V - O controle e fiscalização, dentro dos limites de sua competência, do
funcionamento dos estabelecimentos de ensino de diferentes graus e níveis, sob
sua responsabilidade, na área do Município.

VI - A realização e o apoio às atividades culturais, com vistas à
divulgação e desenvolvimento cultural e a identificação, valorização da cultura
popular da região.

VII - O desenvolvimento e o apoio às atividades desportivas e à
recreação orientada.

VIII - A promoção de perfeita articulação com governos estadual e federal
em matéria de legislação e política educacional e cultural.

IX - A promoção de integração com os demais organismos componentes
da administração pública municipal, estadual e nacional, cujas atividades se
inter-relacionem com as suas.

 Sub-Seção II

Da Estrutura Organizacional Básica

Art. 54 - A estrutura organizacional básica do departamento compreende:

I - Nível de Direção Superior

Diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura.
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II - Nível de Execução Programática
  A. Divisão de Educação

a . Serviço de Supervisão Escolar
b. Serviço de Administração Escolar
c. Serviço de Assistência ao Educando.

  
B . Divisão de Cultura

a. Biblioteca Pública Municipal
b. Serviço de Promoções Culturais
c. Serviço de Recreação e Esportes.

II - Nível de Atuação Instrumental
  Serviço de Administração

Parágrafo único - A representação gráfica dessa estrutura básica é
apresentada no Organograma anexo a esta Lei.

  Sub-Seção III

Das Atribuições e Responsabilidades
 
Do Diretor do Departamento

Art. 55 - Ao Diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura
compete:

I - Assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política educacional
e cultural do Município.

II - Promover a elaboração e execução do Plano Municipal de Educação.

III - Supervisionar e controlar a ação da administração municipal relativa
à educação, cultura, esportes e recreação.

IV - Articular-se com organismos congêneres do Município ou fora dele,
visando o incentivo às atividades culturais e educacionais;

V - Promover o cumprimento da legislação e regulamentos relativos à
educação, entrosando a rede educacional do Município com os Sistemas
Estadual e Nacional de Educação.
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VI - Promover a execução de convênios educacionais e culturais firmados
pelo Município, exercendo sua  coordenação ampla, designando seus membros e
fiscalizando sua execução.

VII - Promover a administração de recursos humanos na esfera do
Departamento, propondo ao órgão competente da Prefeitura Municipal a
admissão e demissão de pessoal, determinando sua movimentação nas unidades
administrativas sob sua responsabilidade, aprovando escala de férias, impondo
punições disciplinares e elogiando os funcionários que se destacarem no
exercido de suas funções.

VIII - Dar parecer sobre pedidos de subvenção ou auxílios para
instituições educacionais, culturais e esportivas e, em caso de concessão,
fiscalizar sua aplicação.

IX - Representar o Prefeito Municipal, desde que designado em atos
relacionados com a Educação e Cultura.

X - Assessorar o Prefeito Municipal na designação, dos Diretores dos
Estabelecimentos Municipais de Ensino.

XI - Promover a realização de pesquisas, inquéritos e estudos sobre a
vida educacional no Município.

XII - Promover á realização de cursos e outras formas de treinamento e
aperfeiçoamento de professores municipais;

XIII - Outras atividades compatíveis com o cargo, por designação do
Prefeito Municipal.

                Sub-Seção IV

            Da Divisão de Educação

Art. 56 - A Divisão de Educação cabe a promoção da educação à
população municipal e das condições, necessárias, à sua efetivação dentro de
elevados padrões técnicos pedagógicos e administrativos.

Art. 57 - Ao Chefe da Divisão de Educação, compete:

I - Promover a administração da Divisão, cumprindo e fazendo cumprir
todas as determinações do Diretor do Departamento de Educação e Cultura
relativas ao funcionamento dos serviços sob sua responsabilidade.
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II - Cumprir e fazer cumprir a legislação e regulamentação do Ensino.

III - Participar da elaboração do Plano Municipal de Educação,
subsidiando as atividades de Planejamento e controle de Resultados.

IV - Apresentar semestralmente ou quando solicitado, relatório
circunstanciado das atividades do Departamento submetendo-o ao Diretor do
Departamento de Educação e Cultura.

V - Supervisionar e controlar a ação dos serviços subordinados à Divisão
de Educação, a saber:

a. Serviço de Supervisão Escolar
b. Serviço de Administração Escolar
c. Serviço de Assistência ao Educando.

VI - Propor cursos de férias destinadas ao aperfeiçoamento do
professorado Municipal;

VII - Promover campanhas de alfabetização da população do Município;

VIII - Fazer a chamada anual da população em ida de escolar para
matriculas nas escolas municipais;

IX - Propor ao Diretor do Departamento a contratação de professores;

X - Promover a verificação da assiduidade dos professores e a freqüência
dos alunos;

XI - Providenciar para que os professores enviem pontualmente à Divisão
os boletins mensais de freqüência e resumos;

XII - Apurar os problemas escolares, executando ou fazendo executar as
medidas para sua solução;

XIII - Verificar as necessidades das escolas e quaisquer deficiências ou
irregularidades em suas instalações ou funcionamento, providenciando os
serviços de conservação e reparos necessários nos prédios escolares;

XIV - Exercer autoridade formal sobre os estabelecimentos escolares
componentes da rede municipal de educação, participando do processo de
indicação, de seus Diretores , coordenando e supervisionando suas atividades e
avaliando seu desempenho.
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XV - Assessorar o Diretor do Departamento, em assuntos de ordem
educacional e escolar.

XVI - Outras atividades compatíveis, de acordo com determinação do
Diretor do Departamento de Educação e Cultura.

Art. 58 - Ao Serviço de Supervisão Escolar, compete:

I - Acompanhar o desempenho das atividades docentes orientando,
supervisionando e controlando as atividades didático-pedagógicas.

II - Manter controle periódico dos índices, de aproveitamento das turmas
e avaliar o processo ensino aprendizagem, elaborando planos de recuperação ao
final de cada semestre letivo.

III - Preparar e dirigir reuniões de caráter pedagógico e participar dos
Conselhos de filasse.

IV - Assessorar as direções de unidades es colares nas decisões
relativas à orientação pedagógica,.

V - Promover estudos objetivando o estabelecimento de padrões
relativamente a rendimento escolar e eficiência e eficácia do magistério,
freqüência e aprovação, objetivando a otimização dos resultados do processo
educativo.

VI - Orientar na elaboração dos Planos de Implantação da Reforma,
acompanhando, controlando e avaliando.

VII - Assessorar as direções das unidades escolares, em assuntos
relacionados com Orientação Educacional;

VIII - Realizar atividades de orientação pedagógica aos professores;

IX - Zelar pelo cumprimento dos programas c ensino;

X - Promover a realização de atividades que visem a cooperação entre
pais, comunidade e a escola;
 

XI - Apresentar Planificação anual e detalhada de suas atividades e
Relatório  circunstanciado das atividade desenvolvidas, submetendo ambos os
documentos à Chefia da Divisão de Educação.
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XII - Outras atividades compatíveis, de acordo com determinação do
Chefe da Divisão de Educação.
   

Art. 59 - Ao Serviço de Administração - Escolar, compete:
     
I  - Inspecionar periodicamente as escolas municipais, verificando o

cumprimento das atividades programadas, bem como as disposições
regulamentares do ensino, como ainda as condições gerais de funcionamento do
estabelecimento.

    
II  - Orientar as administrações das unidades as escolares em termos de

aspectos legais e regulamentares de suas funções.
    
III - Requisitar do órgão competente a execução de reparos de

emergência em prédios, móveis e equipamentos escolares.
    
IV - Subsidiar a direção do Sistema de dados relativos às necessidades

de material, manutenção, reparos e escolares.

V - Promover a realização de pesquisas, visando conhecer a clientela
para o ensino de 1° grau no âmbito do Município.

VI - Administrar os serviços de documentação e estatística escolares.

VII - Coordenar as atividades administrativas referentes a matrícula e
transferências.

VIII - Expedir certificados de conclusão de cursos.

IX- Organizar e manter atualizado o fichário de professores, contando os
dados básicos que interessem, as atividades do órgão.

X - Apresentar Planificação anual detalhada, de suas atividades e
Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, submetendo ambos os
documentos à Chefia da Divisão de Educação.

XI - Outras atividades compatíveis, de acordo com determinação do
Chefe da Divisão de Educação.

Art. 60 - Ao Serviço de Assistência ao Educando, compete:

I - Desenvolver programas de cooperação, envolvendo a comunidade, os
pais de alunos e a escola.
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II - Promover, coordenar e controlar o Serviço de Merenda Escolar a nível
da rede municipal de ensino.

III - Promover a assistência médico-odontológica ao educando,
articulando-se, para tanto, com órgãos da administração municipal, estadual,
nacional ou entidade privada

IV- Oferecer apoio social e psicológico ao aluno carente.

V - Promover programas de material escolar, bem como de vestuário e
calçada para alunos carentes, objetivando canalizar para tais programas recursos
das áreas municipal, estadual e federal, como de empresas e da própria
comunidade.

VI - Assessorar na criação e funcionamento de Associações que
congregam pais de alunos e professores.

VII - Desenvolver programas de orientação específica, como de educação
sanitária, educação alimentar, orientação para o trânsito, formação de hortas
escolares e outros compatíveis com seus objetivos gerais.

VIII - Organizar associações, clubes e caixas escolares;

IX - Apresentar planificação anual detalhada de suas atividades e
Relatório das atividades desenvolvidas - submetendo ambos os documentos à
Chefia da Divisão de Educação.

X - Outras atividades compatíveis, de acordo com determinação do Chefe
da Divisão de Educação.

Art. 61 - Ao Diretor da Unidade Escolar Municipal, compete:

I - Promover a elaboração do Regimento Interno da unidade escolar,
submetendo-o à Direção do Departamento de Educação.

II - Promover a administração do estabelecimento, de conformidade com
as normas e legislação em vigor, integrando o mesmo à estrutura da rede
municipal e sistema esta-dual e nacional de educação.

III - Convocar e presidir reuniões do corpo docente e do Conselho de
Classe de seu estabelecimento, determinando as medidas cabíveis, nos limites
de sua competência.
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IV - Organizar, apoiar, assessorar e participar da Associação de Pais e
Professores da Escola sob a sua direção.

V - Coordenar e comandar os recursos humanos sob sua
responsabilidade delegando tarefas e atribuições controlando a freqüência,
providenciando substituições e mantendo clima de elevada colaboração e
perfeita integração entre todos os componentes do quadro de pessoal sob sua
chefia.

VI - Receber, informar e despachar correspondência e documentação
relativas à unidade sob sua direção. 

VII - Zelar pelo uso adequado e pela conservação dos bens materiais do
estabelecimento, apresentando previsões de necessidade de materiais ou de
reparos e obras. 

VIII - Resolver todo e qualquer problema relativo à unidade escolar,
comunicando a Direção da Divisão de Educação as ocorrências que excedam
sua competência.

IX - Organizar, manter atualizado e proporcionar fácil consulta a
coletânea de Leis, regulamentos, resoluções, ordens de serviço e demais
documentos relativos à administração escolar.

X - Proporcionar amplo apoio às atividades dos serviços de Supervisão
Escolar de Administração Escolar e de Assistência ao Educando, e à Direção da
Divisão de Educação, mantendo amplo e constante entrosamento com os
mesmos.

XI - Apresentar planificação anual e detalhada de atividade e relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas, submetendo ambos os
documentos para a Direção da Divisão de Educação.

Parágrafo único - A Direção dos estabelecimentos Municipais de ensino
será exercida por professor habilitado, de conformidade com a legislação em
vigor, designado pelo Prefeito Municipal ouvido o Diretor do Departamento de
Educação e Cultura.

            CAPITULO III

           Sub-Seção V

DA DIVISÃO DE  CULTURA
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Art. 62 - À Divisão de Cultura cabe a execução e apoio ás atividades
culturais, artísticas, cientificas, esportivas e recreativas no âmbito do Município.

Art. 63 - Ao Chefe da Divisão de Cultura, compete:

I - Promover a administração da Divisão cumprindo e fazendo cumprir
todas as determinações do Diretor do Departamento de Educação e Cultura
relativas ao funcionamento dos serviços sob a sua responsabilidade.

II - Assessorar ao Diretor do Departamento de Educação e Cultura na
formulação da política de incentivo às atividades, culturais do Município;

III - Cumprir e fazer cumprir a legislação e regulamentação relativas à
Cultura.

IV - Participar da elaboração do Plano Municipal, cie Educação,
subsidiando as atividades de planejamento e controle de resultados.

V - Apresentar anualmente, ou quando solicitado, relatório
circunstanciado das atividades da Divisão, submetendo-o ao Diretor do
Departamento.

VI - Supervisionar e controlar a ação das unidades subordinadas à
Divisão de Cultura, a saber:

a . Biblioteca Pública Municipal.
b. Serviço de Promoções Culturais.
c. Serviço de Recreação e Esportes.

  
VII - Promover o levantamento e a preservação de obras, prédios e

documentos de valor histórico, cultural e artístico no Município.
 
VIII - Outras atividades compatíveis de acordo com  determinação do

Diretor do Departamento de Educação e Cultura.
 

                         Sub-Seção VI

DO-ENCARGO-DA-BIBLIOTECA-MUNICIPAL

Art. 64 - Ao Encarregado da Biblioteca Pública  Municipal, compete:

I - promover a aquisição, registro, catalogação, classificação, guarda,
conservação e empréstimo de livros, folhetos, periódicos, mapas, gravuras, bem
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como a documentação relativa ao Município e quaisquer outras publicações de
interesse geral;

II - organizar e manter atualizados catálogos bibliografias correntes de
editores, livrarias e instituições especializadas;

III - manter intercâmbio de informações com outras Bibliotecas e centros
de documentação do Pais;

IV - colaborar na organização e desenvolvimento, de Bibliotecas
Escolares;

V - manter programas de difusão do livro;

VI - executar atribuições correlatas determinadas, pelo Diretor do
Departamento de Educação e Cultura.

Art. 65 - Ao Serviço de Promoções Culturais, compete:

I  - organizar e promover Calendário de Promoções Culturais, em
consonância com o Plano Municipal de Educação.

II - Elaborar e implementar o desenvolvimento de projetos e programas
que visem a promoção cultural da comunidade.

III - Colaborar com as promoções culturais interesse para o Município,
como cursos, congressos, conferências, reuniões culturais e cientificas,
concertos, exposições ou concursos.

IV - Articular-se com os organismos de congêneres do Município ou fora
dele, visando o incentivo das atividades culturais;

V - propor a execução de convênios culturais com entidades públicas
federais e estaduais;

VI - promover a conservação de obras e doeu mentos de valor histórico
ou artístico;

VII - promover com regularidade, a execução de programas culturais de
interesse para a população;

VIII - promover a realização de concursos literários, propondo a
instituição de prêmios aos vencedores;
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IX - cooperar com as semanas, cursos, congressos, reuniões, festivais de
caráter sociocultural de interesse da população;

X - promover a realização de semanas de estudo, conferências,
palestras, concursos, exposições sobre assuntos de interesse geral;

Art. 66 - Ao Serviço de Recreação e Esportes, compete:

I - Participar da elaboração do Plano Municipal de Educação subsidiando
as atividades de planejamento e controle de resultados.

II - Apresentar anualmente, ou sempre que solicitado relatório
circunstanciado das atividades do serviço submetendo-o ao Diretor da Divisão de
Cultura.

III - Apresentar anualmente, ou sempre que solicitado relatório, cumprir e
fazer cumprir a legislação e regulamentação esportivas.

IV - Estimular a prática de atividades esportivas, da educação física e da
recreação orientada junto a população, com especial ênfase junto á faixa infanto
juvenil.

V - Orientar, assessorar e motivar os professores de educação física das
escolas municipais e organizar  programas de educação física e esportes para as
escolas que não possuam instrutor de Educação Física, motivando a comunidade
a apoiá-los.

VI - Promover a administração das praças desportes, ginásios e demais
próprios destinados a práticas esportivas de propriedade ou uso da Prefeitura
Municipal;

VII - articular-se com instituições locais, estaduais e nacionais, visando a
promoção de eventos esportivos.

                                      Sub-Seção VII

DA COMISSÃO MUNICIPAL DE RECREAÇÃO E ESPORTES

Art. 67 - A Comissão de Esportes e Recreação Munici-pal, compete:

I - Executar a política esportiva e recreativa do governo municipal;

II - desenvolver as práticas desportivas bem como incentivar a recreação;
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III - elaborar o calendário esportivo anual do  Município;

IV - colaborar com as entidades existentes, dedicando especial atenção
aos desportos em geral, incentivando o amadorismo;

V - organizar promoções e competições esportivas municipais,
Intermunicipais, interestaduais;

VI - mobilizar a juventude escolar, realizando anualmente olimpíadas
mirins e infanto-mirins;

VII - representar o Município nos jogos realizados em outras Cidades e
estados;

VIII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Chefe do
Serviço de Recreação e Esportes.

                 Sub-Seção VIII

                      Capitulo IV

DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 68 - Ao Serviço de Administrarão, compete:

I - Elaborar Plano anual de Trabalho, com consonância com as
necessidades expressas no Plano Municipal de Educação;

II - participar do processo de elaboração da previsão orçamentária anual,
bem como do Plano de Aplicação do Fundo de Participação do Município;

III - Controlar a execução orçamentária do Departamento;

IV - Controlar o patrimônio do Departamento, efetuando as cargas e
baixas de materiais;

V - Prever as necessidades e providenciar .3 aquisição, através do
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, de materiais de consumo e
permanentes, participando da seleção e decisão de compra;

VI - elaborar Manual de Materiais visando a padronização dos materiais
de consumo e permanentes e a seleção mais objetiva dos mesmos.
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VII - administrar as necessidades de transportes de materiais ou pessoal,
tendo sob seu controle e responsabilidade os veículos do Departamento;

VIII - controlar a vida funcional do pessoal lotado ou contratado com
vinculo ao Departamento de Educação e Cultura, registrando contratos, pedidos
de licença, faltas, punições, exoneração e distratos e encaminhando as
informações e documentação ao órgão competente da Prefeitura Municipal para
as medidas cabíveis;

IX - gerir os serviços de expediente, comunicação e mecanografia do
Departamento, em apoio às demais unidades ao mesmo vinculado;

X - a prestação de serviços de Secretaria à Direção do Departamento,
proporcionando-lhe as devidas condições de trabalho;

XI - relacionar-se com os órgãos da administração municipal, estadual e
nacional com vistas ao desenvolvimento de suas atividades, notadamente as
relativas às áreas financeiras, de pessoal, de material e obras e outras;

XII - apresentar relatório circunstanciado, das atividades do serviço,
anualmente ou quando solicitado, submetendo-o ao Diretor do Departamento de
Educação e Cultura.

                 TÍTULO IV

             Sub-Seção VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 69 -  A estrutura fixada no presente Regulamento constitui a base
estrutural para as principais áreas de atuação do Departamento Municipal de
Educação e Cultura podendo ser estabelecidos, em conseqüência de Projetos
programas ou atividades a serem cumpridas pela pasta, unidades administrativas
menores, de caráter transitório ou permanente e que serão criados,
transformados ou extintos por ato do prefeito, obedecidos os preceitos legais e
que será administrativamente completo desde que estabelecido Regimento
regulador de suas atividades, com clara definição de suas relações funcionais
internas e externas, e com definição de instrumentos para controle do
desempenho organizacional e acompanhamento de resultados.

1° - Constituem pré requisitos para o exercício dos cargos de Chefia do
Departamento de Educação e Cultura as qualificações constantes do quadro
seguinte, sem exclusão de outros critérios compatíveis:
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a) - Diretor do Departamento de Educação e Cultura Licenciatura em
Pedagogia, ou na área Educacional.

b) - Chefe da Divisão de Educação-Licen-ciatura em Pedagogia.

c) - Chefe da Divisão de Cultura - nível  Superior

d) - Chefe do Serviço de Supervisão Escolar - Licenciatura em
Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar.

e) - Chefe do Serviço de Administração  Escolar-Licenciatura em
Pedagogia.

f) - Chefe do Serviço de Assistência ao Educando Licenciatura em
Pedagogia ou B.el em serviço Social ou Sociologia.

g) - Chefe da Biblioteca Pública Municipal Biblioteconomia.

h) - Chefe do Serviço de Promoções Culturais nível Superior.

i) - Chefe do Serviço de Esportes e Recreação Licenciatura em Educação
Física.

j) - Diretor da Unidade Escolar Licenciatura  ou Magistério.

2° - A execução de tarefas de duração limitada e objetivos
pré-determinados deverá, sempre que possível, efetuada dentro dos princípios da
organização matricial, através de projetos específicos.

3° - Todos os estabelecimentos componentes da rede municipal de
ensino quer citos na zona urbana quer na rural serão obrigatoriamente objetos
das atividades do Departamento de Educação e Cultura, sendo visitados no
mínimo uma vez ao mês, por técnicos dos serviços de Supervisão Escolar,
Inspetoria Escolar e Assistência ao Educando.

Art. 70 - Compete ao Chefe da Divisão de Ensino:

Substituir o Diretor do Departamento de Educação e Cultura em seus
impedimentos legais.

Art. 71 - O Departamento de Educação e Cultura analisará e optará por
uma dos modelos de Calendário Escolar apresentados pela SEED, ou elaborará
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novo modelo, respeitando as disposições legais e cuidará para que este
calendário Escolar anual seja cumprido nas Escolas da rede municipal.  

          Seção 3ª 

Departamento de Fomento Agropecuário
  

Art. 72 - Ao Departamento de Fomento Agropecuário, compete
incrementar por todos os meios ao alcance da municipalidade, as atividades
agrícolas e pastoris no Município, seja através da distribuição a preço de custo,
de adubos, mudas e sementes selecionadas e classificadas, seja pela cessão
gratuita ou remunerada pelo preço de custo, de reprodutores de raça; assistir
com recursos próprios ou mediante Convênio ou acordos com outras entidades
públicas e provadas, os lavradores e pecuaristas do Município, difundir as
modernas técnicas agrícolas e pecuárias; supervisionar e controlar o
funcionamento dos  mercados, feiras e matadouros Municipal; manter em
convênio com a SEAG- Secretaria de Estado da Agricultura, o serviço de
inseminação artificial; praticar as demais atividades que obtiver o aumento de
produção e da produtividade agropecuária, executar os planos elaborados pela
Comissão Municipal de Agricultu-ra e Pecuária.

Art. 73 - O Departamento de Fomento Agropecuário é integrado pelas
seguintes divisões:

 
I - Divisão de Fomento á Agricultura e à Pecuária;

II - Divisão de Abastecimento
a) Seção de Mercados e Feiras
b) Matadouro Municipal
    

Seção 4ª
   

Departamento de Saúde e Bem Estar Social
   
Art. 74 - O Departamento de Saúde e Bem Estar Social é o órgão

encarregado de promover os serviços de assistência médico odontológica-social
à população do Município; de promover atendimento de necessitados que se
dirijam à Prefeitura em busca de ajuda; de encaminhar a postos de saúde,
hospitais e outros serviços assistenciais as pessoas que necessitem dessa
providência; de promover o levantamento de recursos da comunidade de que
possam ser utilizados no socorro e assistência a necessitados; de fiscalizar a
aplicação de auxílios e subvenções, consignadas no Orçamento Municipal para
entidades de assistência social; de promover inspeções de saúde nos servidores
da Prefeitura; de realizar os serviços de fiscalização sanitária, de conformidade
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com a legislação vigente; em conjunto com o Departamento de Fomento
Agropecuário de promover o saneamento básico, no Município, conjuntamente
com o Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 75 - O Departamento de Saúde e Bem Estar Social é integrado pelos
seguintes órgãos:

I - Divisão de Saúde Pública
II- Divisão de Assistência Social

                    Capitulo VII

Órgão de Desconcentração Territorial

                  Seção única

                   As Subprefeituras

Art. 76 - As Subprefeituras são órgãos de desconcentração territorial
encarregadas nos Distritos, de representar a administração Municipal,
executando ou fazendo executar as leis, posturas e atos de acordo com as
instruções recebidas do Prefeito; de arrecadar os tributos e rendas municipais
dentro dos limites de sua jurisdição; de superintender a construção de obras
públicas, estradas e caminhos municipais sob orientação técnica, controle e
fiscalização dos órgãos centralizados da Prefeitura; de executar os serviços
públicos distritais; de coordenar as atividades vais executadas pelos diferentes
órgãos da Prefeitura.

Titulo IV

Programas Especiais de Trabalho

Art. 77 - Os programas especiais de Trabalho , de que trata o Art. 12
desta lei, serão instituídos por Decreto.

§ 1° - O Decreto instituidor do programa especificará:

I - Os assuntos que constituem objetivo do programa;

II - As atribuições da coordenação do programa, bem como as suas
competências;

III - O órgão a que o programa se subordinará diretamente.
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§ 2° - A instituição de programas especiais de trabalho dependerá da
existência de recursos orçamentários para fazer face às despesas.

           Titulo V

Disposições Gerais

Art. 78 - Ficam criados todos os órgãos componentes e complementares
da organização básica da Prefeitura mencionados nesta Lei, os quais serão
instalados de acordo com as mencionadas conveniências da administração.

Art. 79 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a completar, mediante
Decreto, a organização administrativa da Prefeitura criando os órgãos de nível
inferior ao de Departamento, observando os princípios gerais estabelecidos na
presente Lei e a existência de recursos para atender as despesas do provimento
das respectivas chefias.

Art. 80 - O Prefeito baixará, oportunamente o Regulamento Interno da
Prefeitura, do qual constarão:

I  - atribuições gerais das diferentes unidades administrativas da Prefeitura;

II - atribuições especificas e comuns dos servidores investidos nas funções de
supervisão e chefia;

III - normas de trabalho que pela sua própria natureza não devam constituir
objeto de disposição em separado;

IV - outras disposições julgadas necessárias.
  

Art. 81 - No regulamento da Prefeitura,  de que trata o artigo anterior, o
Prefeito poderá delegar competência às diversas chefias para proferir despachos
decisórios, podendo a qualquer tempo, avocar a si, segundo seu único critério, a
competência delegada.

Parágrafo único - É indelegável a competência decisória do Prefeito,
prevista na Lei Orgânica inciso I e II do Art. 76.

Art. 82 - Na medida em que forem instalados os órgãos que compõem a
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, prevista nesta Lei, serão extintos
automaticamente os órgãos anteriores e ficando o Prefeito Municipal autorizado a
promover as necessárias transferências de pessoal, atribuições e instalações.



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

31

Art. 83 - As repartições municipais devem funcionar perfeitamente
articuladas em regime de mútua colaboração.

Parágrafo único - A subordinação hierárquica, define-se no enunciado
das competências de cada órgão administrativo e no Organograma Geral da
Prefeitura que acompanha a presente lei.

Art. 84 - A Prefeitura dará atenção especial ao treinamento dos seus
servidores fazendo-os, na medida das disponibilidades financeiras do Município e
da conveniência nos serviços, freqüentar cursos e estágios especiais de
treinamento e aperfeiçoamento.

Art. 85 - Ficam revogadas as Leis Municipais números 418/63 de
09/04/63; 696/69 de 04/12/69; 739/70de 30/11/70 e 878/73 de 01/01I/73.

Art. 86 - Fica revogada a Lei n° 1.065/77de 08/07/1977.

Art. 87 - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 17 de março de 1981.  


