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Lei Nº 1271/1983

Dispõe sobre a organização da administração Municipal,
estabelece diretrizes para a modernização
administrativa e contém outras providências.

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 1º - A Administração da Município de União da Vitória será exercida
pelo Poder Executivo, auxiliado pelos Secretários Municipais.

Art. 2º - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais exercem
as atribuições de sua competência legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos
que compõem a Administração Municipal.

Art. 3º - Respeitada a competência do Poder Legislativo, o Poder
Executivo regulará a estruturação, as atribuições e a funcionamento dos órgãos
da Administração Municipal.

Art. 4º - A Administração Municipal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na
estrutura administrativa e diretamente subordinados ao Prefeito Municipal e das
respectivas Secretarias;

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categoria de
entidades dotadas de personalidade jurídica, própria:

a) - Autarquias;
b) - Fundações

Parágrafo único - As entidades compreendidas na administração indireta
serão vinculadas diretamente ao Gabinete do Prefeito, na forma prevista em lei
complementar ou à Secretaria Municipal em cuja área de competência estiver
enquadrada sua principal atividade.
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Art. 5º - As Fundações, instituídas por lei e dotadas de personalidade
jurídica, ficam sujeitas à supervisão do Poder Executivo, quando recebam
subvenções ou transferências a conta do Orçamento da Município.

                     TITULO II

DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                     CAPITULO I
       Dos Princípios Fundamentais

Art. 6º - As Atividades da Administração Municipal abrangem os
seguintes princípios: 

I    - Planejamento;
II   - Execução;
III  - Controle.

CAPITULO II
Do Planejamento

Art. 7º - A ação governamental obedecerá o planejamento que, em
perfeita coordenação com os planos, programas e projetos do Governo do
Estado, vise a promover o desenvolvimento econômico-social do Município
norteando-se segundo projetos programas, elaborados na forma dos Capítulos
seguintes deste Titulo e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes
instrumentos básicos:

I    - Plano Geral Governo e/ou Plano de Desenvolvimento Local
Integrado;

II   - Programas Gerais ou Setoriais, de duração determinada;
III  - Orçamento Plurianual de Custeios e de Investimentos;
IV - Orçamento-programa anual;
V  - Programação financeira de desembolso;
VI - Plano Diretor.

CAPITULO III
 Da Execução

Art. 8º - Os atos de execução obedecerão aos preceitos legais e às
normas regulamentares, observados critérios de racionalização e produtividade.

Parágrafo Único - Os serviços de execução são obrigados a respeitar, na
solução de todo e qualquer caso e no desempenho de suas atribuições,
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princípios, critérios normas e programas estabelecidos pelos órgãos de direção,
aos quais estiverem subordinados.  

CAPITULO IV
 Do Controle

Art. 9º - O controle das atividades da Administração Municipal deverá
exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo,
particularmente:

I  - Controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da
observância das normas que norteiam a atividade específica bica do órgão
controlado;

II  -  Controle, pelos Órgãos de cada sistema, da observância das normas
gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares

III - Controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do
Município pelos órgãos dos Sistemas de Contabilidade, auditoria e administração
financeira.

Art. 10 - As tarefas de controle, com o objetivo de melhorar a
produtividade, serão racionalizadas mediante simplificação de processos e
supressão de meios que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo
seja evidentemente superior ao risco.

Parágrafo único - A racionalização prevista neste artigo será objeto de
normas e critérios a serem estabelecidos através de decreto do Poder Executivo.
  

   CAPITULO V
Da Coordenação

Art. 11 - As atividades da Administração Municipal e, especialmente a
execução dos Planos e Programas de Governo, serão objeto de permanente
coordenação.

§ 1º - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração
mediante  atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões
com participação das chefias subordinadas e, se necessário a instituição e o
funcionamento de Comissão de coordenação em cada nível administrativo. 

§ 2º - No nível superior da Administração Municipal a coordenação será
assegurada através de reuniões do Secretariado, com a participação de ,titular
ou titulares de cargos e funções, convocados pelo Prefeito, reuniões de
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Secretários, e titulares de cargos e funções, por áreas afins, atribuição de tarefas
de coordenação a um dos Secretários funcionamento dos órgãos colegiados de
aconselhamento.

§ 3º - Quando submetidos ao Prefeito, os assuntos deverão ter sido
previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no
que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e
entendimentos de modo a sempre compreenderem soluções integradas que se
harmonizem com a política geral do Governo Municipal; idêntico procedimento
será adotado nos demais níveis da administração do Município, antes da
submissão dos assuntos a decisão da autoridade competente.

Art. 12 - Sempre que possível, serão celebrados convênios com a União
ou o Estado, Municípios ou órgãos intergovernamentais de forma, sob a
coordenação integrada, evitar-se paralelismo de serviços e dispersão de recursos
em Idêntica área de atividade e na mesma área geográfica.

             CAPITULO VI
Da Delegação de Competência

Art. 13 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou
problemas a atender.

Art. 14 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a delegar competência aos
Secretários Municipais, nos limites estabelecidos no art. 75, com excessão
daqueles definidos no inciso I do art. 76 da Lei Orgânica dos Municípios (Lei
Complementar nº 2, de 18/06/1973).

§ 1º - É facultado ao Prefeito Municipal e aos Secretários e em geral
autoridades da Administração Municipal, delegar competência, para a pratica de
atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2º - O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante,
a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

     CAPITULO VII
Da Descentralização

Art. 15 - A execução das atividades da Administração Municipal deverá
ser descentralizada.

§ 1º - A descentralização será posta em prática em três planos principais:
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I - Dentro dos quadros da Administração Direta, do nível de direção para
o nível de execução;

II - Da administração superior para as administrações descentralizadas e
supervisionadas

III - Da Administração Municipal para a órbita privada, mediante contratos
e concessões.

§ 2º - Em cada órgão de Administração Municipal os serviços que
compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas
de execução e das tarefas de mera formalização e atos administrativos.

§ 3º - O Poder Executivo estabelecerá as normas que determinarão a
descentralização da Administração Municipal, considerada sempre a natureza do
serviço e o caráter da atividade, prevista, sempre que possível, a execução
indireta mediante contrato.

§ 4º - As normas regulamentares previstas no parágrafo anterior estão
condicionadas, em qualquer caso, aos ditames do interesse e público e às
conveniências da segurança pública.

     CAPITULO VIII
Do Plano de Governo

Do Orçamento Plurianual de Custeios e de Investimentos 
Do Orçamento Programa anual e da Programação Financeira

Art. 16 - A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá ao Plano
de Governo, a programas gerais ou setoriais de duração plurianual do Orçamento
Plurianual de Custeios e de Investimentos, elaborados através do órgão de
planejamento sob a orientação e coordenação superiores do Prefeito Municipal.

§ 1º - Cabe a cada Secretário Municipal, orientar e dirigir a elaboração do
programa setorial correspondente a sua Secretaria e colaborar na elaboração da
programação geral do Governo Municipal.

§ 2º - A aprovação dos programas gerais ou setoriais e o estabelecimento
de percentuais em investimentos, e da competência do Prefeito Municipal. 

Art.17 - Em cada ano será elaborado um Orçamento-programa, que
pormenorizará a etapa do Orçamento Plurianual de Investimentos a ser realizada
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no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do
programa anual.

Parágrafo único - O Orçamento Plurianual de Investimentos relacionará
as despesas de capital e indicará os recursos orçamentários anualmente
destinados à sua execução, inclusive os financiamentos contratados ou previstos.

Art. 18  - O Prefeito Municipal aprovará a programação financeira de
desembolso elaborada peta Secretaria de Finanças em coordenação com as
demais Secretarias, de muda a assegurar a liberação automática e oportunas dos
recursos necessários à execução dos programas de trabalho.

Art. 19 - Toda a atividade deve ajustar-se à programação do Governo
Municipal e ao Orçamento Plurianual de Investimentos, e os compromissos
financeiros, só poderão ser assumidos em consonância com a programação
financeira de desembolso.

 TITULO III
   DA SUPERVISÃO

 CAPÍTULO I
Da Supervisão Superior

Art. 20 - Estão sujeitos à supervisão diretado Prefeito Municipal os órgãos
mencionados no art. e os que estejam ou vierem a ser vinculados diretamente ao
seu Gabinete.

                   CAPITULO II
Da Supervisão a Nível das Secretarias

Art. 21 - O Secretário Municipal é responsável perante o Prefeito
Municipal pela supervisão dos órgãos da Administração Municipal Direta e
Indireta, bem como das Fundações instituídas peio Município, enquadrado em
sua área de competência, ressalvado o disposto no artigo precedente.

Parágrafo único - a supervisão a cargo doa Secretário, é exercida através
da orientação, coordenação e controle das atividades dos Órgãos subordinados
ou vinculados à Secretaria.

Art. 22 - O Secretário Municipal exercerá a supervisão de que trata este
Capítulo com apoio dos órgãos que compõem a estrutura da secretaria.

Parágrafo único - Por decreto do Poder Executivo, em cada Secretaria
Municipal poderá ser criada um ou mais órgãos com atribuição de auxiliar os
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Secretários nas tarefas de supervisão, planejamento, coordenação e controle
orçamentário e/ou financeiro.

               CAPITULO III
Disposições Gerais sobre a Supervisão

Art. 23 - A supervisão dos Secretários  Municipais tem por Finalidade e
principal objetivo, na área de suas respectivas  competências:

I  - Assegurar a observância da legislação municipal, estadual e Federal
aplicável no Município;

II - Promover a execução dos Programas de Governo;

III - Fazer observar os princípios fundamentais enunciados no Título II,
Capítulo I, desta Lei;

IV - Coordenar as atividades dos Órgãos supervisionados e harmonizar a
sua atuação com as demais Secretarias;

V - Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e
diligências no mentido de que sejam confiados a dirigentes capacitados;

VI - Proteger a Administração dos órgãos supervisionados contra
interferências pressões ilegítimas;

VII - Fortalecer o sistema do mérito;

VIII - Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiro, valores e bens
públicos;

IX - Acompanhar os custos globais doa programas setoriais da Prefeitura
a fim de alcançar uma prestação econômica dos serviços

X - Fornecer aos órgãos próprios da Secretaria de Finanças os
elementos necessários à prestação de contas do exercício Financeiro;

XI - Fornecer aos órgãos da Secretaria de Finanças, informes relativos à
Administração financeira e patrimonial de cada Secretaria, para efeitos de
encaminhamento ao Tribunal de Contas da Estado;

Art. 24 - No que tange à Administração Indireta, a Supervisão visa a
assegurar
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I   - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da
entidade;

II - A harmonia a com a política e a programação da Governo do
Município no setor de atuação da entidade;

III - A eficiência administrativa;
IV - A autonomia administrativa e operacional da entidade.

Art. 25 - A supervisão a que se refere e o antigo precedente é exercida
mediante adoção doa seguintes medidas, alem de outras estabelecidas em
regulamento:

I - Recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes e
informações que permitam ao Secretário Municipal, acompanhar as atividades da
entidade e a execução do orçamento e da programação financeira aprovada peto
Executivo Municipal;

II  - Fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação
econômica, das despesas de pessoal e administração;

III - fixação de critérios papa a forma e valor dos gastos em publicidade e
divulgação;

Art. 26 - Assegurada a supervisão, objeto deste Titulo, o Poder Exe-cutivo
outorgará, aos órgãos da administração Municipal, a autoridade executiva 
necessária ao eficiente desempenha de sua responsabilidade legal ou
regulamentar.

Art. 27 - A entidade da administração indireta deverá estar habilitada a:

I  - Prestar contas, de sua gestão, pela forma e nos prazos estabelecidos
em cada caso;

II  - Prestar, a qualquer momento, por intermédio do Chefe de Gabinete
do Prefeito, as informações solicitadas pela Câmara de vereadores, na forma
regimental e regulamentar;

III - Evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos
indicando suas causas e justificando as medidas postas em pratica ou cuja
adoção se impuser, no interesse do serviço público.

        TÍTULO IV
Da Administração Direta

 CAPITULO ÚNICO
  Da Estrutura Básica

Art. 28 - A Estrutura Básica da administração direta compreende:

I - ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ACONSELHAMENTO E SEGURANÇA
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1. Conselho Rodoviário Municipal;
2. Conselho Municipal de Agricultura e Pecuária
3. Conselho Municipal de Contribuintes
4. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

II - ÓRGÃO DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
1. Junta do Serviço Militar

III - ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL
1. Gabinete do Prefeito
2. Gabinete do Vice-Prefeito

IV - ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
1. Consultoria jurídica

V - ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO
1. Assessoria de Imprensa e Relações Públicas

VI - ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
1. Secretaria de Planejamento e Coordenação

VII - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Secretaria de Administração
2. Secretaria de Finanças

VIII - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA
1. Secretaria de Viação, Urbanismo e Serviços Públicos
2. Secretaria de Assuntos Comunitários e Bem-Estar Social
3. Secretaria de Educação
4. Secretaria de Expansão Econômica
5. Distritos Administrativos

           TITULO V

Da Administração Indireta

        CAPITULO ÚNICO

Art. 29 - São órgãos da Administração Indireta, as autarquias e
Fundações anteriormente criadas através de leis especificas, como segue:

.Autarquia Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

.Fundação Faculdade Municipal de Administração e Economia

                                     TITULO VI
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COMPOSIÇÃO E ÁREAS DE COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
                                    CAPITULO I

                           Órgãos Colegiados de Aconselhamento e Segurança

                                CONSELHO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Art. 30 - O Conselho Rodoviário Municipal é o órgão deliberativo
Rodoviário do Município, incumbindo-lhe a aprovação da Plano Rodoviário
Municipal, tomar conhecimento do andamento geral dos trabalhos do
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem, emitindo parecer sobre os
relatórios das obras rodoviárias que lhe forem encaminhados.

                            CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Art. 31 - O Conselho Municipal de Agricultura e Pecuária é o órgão
deliberativo e consultivo no setor agropecuário do Município, incumbindo-lhe a
elaboração e a aprovação de projetos de desenvolvimento que serão executado
pela Secretaria de  Expansão Econômica; promover, Orientar e incrementar o
desenvolvimento agropecuário

                                      CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Art. 32 - 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 Secretaria de Finanças; elaborar a planta de valores cadastral da cidade;
estabelecer o valor venal das propriedades para efeito de lançamento dos
Impostos Predial e Territorial Urbano; opinar sobre taxas, tarifas e outras rendas
e rendimentos municipais, sempre que solicitado. 

                             COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Art. 33 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, compete o
cadastramento dos recursos disponíveis no Município, capazes de serem
mobilizados na ocorrência de catástrofes ou de calamidades públicas, bem como
sua pronta atuação em casos emergenciais.

Art. 34 - A constituição, composição e funcionamento dom Conselhos e
Coordenadoria previstos neste Capítulo, será feita por Decreto do Poder
Executivo, sendo a escolha de seus membros, privativa do Prefeito Municipal.

                          CAPITULO II
Órgão de Colaboração com o Governo Federal
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Art. 35 - A Junta do Serviço Militar é o órgão representativo do Serviço
Militar no Município, dando atendimento aos munícipes na regularização de
documentação militar sob todos os aspectos.

                     CAPITULO III 
Órgãos de Representação Política e Social

              GABINETE DO PREFEITO

Art. 36 - Ao Gabinete do Prefeito compete assistir ao Prefeito Municipal
nas suas funções político-administrativas competindo-lhe especialmente o
assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura quando
estes não possam ser feitos de forma direta, e desempenhar tarefas que lhe
forem cometidas pelo Chefe do Executivo Municipal.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 37 - Ao Gabinete do Vice-Prefeito compete assistir ao Vice-Prefeito
ar suar relações com os Municípios, entidades, associações de classes e órgãos
da administração; prestar-lhe auxílio burocrático preparando,   e arquivando sua
correspondência.

               CAPITULO IV 
Órgão de Representação Judicial

      CONSULTORIA JURÍDICA

Art. 38 - A Consultoria Jurídica compete assessorar o Prefeito, o
Vice-Prefeito e os demais órgãos da Prefeitura nos assuntos de natureza jurídica
submetidos à sua apreciação.

                                   CAPÍTULO V 
                         Órgão de Assessoramento

ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS

Art. 39 - A Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, é o órgão
responsável pela divulgação das atividades da Administração Municipal em geral
e pela elevação de padrões de eficiência no sistema de Relações Públicas e
comunicações.

                                    CAPITULO VI 
            Órgão de Planejamento e Coordenação
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Art. 40 - A Secretaria de Panejamento e Coordenação é o órgão
responsável pelo Planejamento físico econômico, social e administrativo do
Município, controle das atividades da Prefeitura, integrado no processo de
planejamento do Município com os órgãos congêneres das esferas federais e
estaduais, competindo-lhe especialmente a elaboração, coordenação e execução
do Plano Diretor de Desenvolvimento Local Integrado, coordenar a elaboração e
execução dos orçamentos do Município, especialmente o Orçamento Plurianual
de Investimentos.

                     CAPITULO VII 
     Órgãos de Administração Geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 41 - À Secretaria de Administração compete executar as atividade
relativas ao expediente, documentação, protocolo, arquivo e zeladoria; ao
recrutamento, seleção e treinamento, regime jurídico, controles funcionamento e
demais atividades relacionados com os recursos humanos; de padronização,
aquisição, guarda, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura de
tombamento, registro inventário e conservação dos bens móveis e imóveis bem
como o recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento
definitivo dos papéis da Prefeitura.

SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 42 - A Secretaria de Finanças, é o órgão encarregado de exercer a
política Financeira do Município dar atividades com o lançamento, fiscalização e
arrecadação de tributos e demais rendas do Município; do recebimento
pagamento, guarda e movimentação do dinheiro e outros valores do Município;
do controle e escrituração contábil.

                              CAPITULO VIII
          Órgãos de Administração Especifica

                        SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Art. 43 - À Secretaria de Viação, Urbanismo e Serviços Públicos, compete
a execução das atividades relacionadas com projetos, construção e conservação
de obras publicas municipais; ao licenciamento e fiscalização de obras
particulares; abertura, pavimentação e manutenção de ruas e logradouros
públicos; à execução do Plano Rodoviário Municipal; à construção, conservação
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e manutenção de estradas vicinais integrantes do sistema viário do Município; ao
funcionamento dos serviços industriais mantidos peio Município ao
acompanhamento da implantação das normas de urbanismo, obedecendo os
planos elaborados pela Secretaria de Planejamento e Coordenação; à
manutenção dos serviços de iluminação Publica, limpeza urbana, administração
de cemitérios públicos, manutenção e conservação dos terminais rodoviários e à
fiscalização dos contratos de concessão de transporte coletivo, bem a dos
serviços permitidos pela Prefeitura, e à fiscalização das posturas municipais e
outras atividades relacionadas com a Secretaria. 

              SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E BEM-ESTAR
SOCIAL

Art. 44 - À Secretaria de Assuntos Comunitários e Bem-Estar Social tem
por finalidade básica, a formulação de programas que correspondam à
problemática social do Município e permitam o desenvolvimento comunitário em
todas as suas direções à criação de sistemas e mecanismos que viabilizem a
capacitação da comunidade para sua autopromoção e a solução ou minimização
de problemas individuais, de situações emergenciais e de marginalidade social,
e, bem assim, a contribuição para a tomada de decisões e fixação de diretrizes
da Política Social do Município

                                               SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Art. 45 - À Secretaria de Educação tem por finalidade principal a
organização, difusão, administração, orientação, acompanhamento, controle e
avaliação da rede municipal de ensino, em consonância com os sistemas Federal
e Estadual de Educação, adotando medidas que visem à expansão, consolidação
e aperfeiçoamento do sistema educacional a nível municipal.  

                                SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONÔMICA

Art. 46 - A Secretaria de expansão Econômica é o órgão incumbido de
orientar, estimular e auxiliar as atividades desenvolvidas por entidades públicas
ou privadas que possam influir no desenvolvimento econômico do Município, com
atribuições de coordenar o estabelecimento de infra-estrutura outras medidas
para estimular novos investimentos comerciais ou industriais, de estabelecer e
executar o plano de assistência e fomento à agricultura  e pecuária; de promover
certames e exposições destinadas a incrementar o desenvolvimento do comércio
e dos parques agropastoril e industrial do Município.

                                                DISTRITOS ADMINISTRATIVOS
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Art. 47 - Os Distritos Administrativos, são órgãos de descentralização
administrativa, vinculados diretamente ao Gabinete do Prefeito, e com a
supervisão das Secretarias Municipais nos assuntos a elas pertinentes.

            CAPITULO IX
Da Estrutura Administrativa

Art. 48 - A estrutura administrativa dos órgãos previstos na presente lei, é
a seguinte:

I  -  GABINETE DO PREFEITO
.Chefe de Gabinete
.Secretário para Assuntos Extraordinários

II  - GABINETE DO VICE-PREFEITO
.Secretário Particular

III - CONSULTORIA JURÍDICA
.Procurador  Jurídico -Fiscal
.Assessoria legislativa

IV - ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS
.Serviços de Imprensa
.Serviços de Relações Públicas

V - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

.Divisão de Planejamento Econômico e Social 

.Divisão de Planejamento Físico e Territorial 

.Divisão de Orçamento e Controle 

.Divisão de Cadastro Técnico Municipal 

.Divisão de Sistemas e Métodos Administrativos

VI - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
.Divisão de Recursos Humanos 
.Divisão de Compras 
.Divisão Patrimônio
.Divisão de Serviços Gerais

VII - SECRETARIA DE FINANÇAS
.Departamento da Receita
.Departamento de Contabilidade
.Divisão do Tesouro

VIII - SECRETARIA OE VIAÇÃO, URBANISMO E SERVIÇOS POBLICOS
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.Departamento Municipal de Estradas de Rodagem

.Departamento de Obras e Urbanismo

.Departamento de Serviços Públicos

IX - SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E BEM-ESTAR
SOCIAL

.Divisão de Ação e Participação Comunitária 

.Divisão de integração e Recursos Sociais

X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
.Divisão de Apoio  Administrativo 
.Divisão de Ensino e Assistência ao Educando 
.Divisão de Recreação Orientada

XI - SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONÔMICA
.Divisão de Assistência a agropecuária 
.Divisão de Assistência a Industria e Comercio

XII - DISTRITOS ADMINISTRATIVOS
.Administração Distrital de São Cristóvão
.Administração Distrital  de São Domingos

 TITULO VII
                          Das Disposições Gerais e Transitórias

 Art. 49 - A estrutura prevista na presente Lei, será implantada
automaticamente, devendo os serviços públicos, funcionar sem solução de
continuidade, mantida, se necessário, a organização anterior a esta Lei, até a
efetiva concretização da reestruturação.

Art. 50 - O Chefe do Poder Executivo, promoverá a implantação da
reforma prevista na presente Lei, para tanto, poderá criar grupo executivo com
atribuições de estudar a efetiva conveniência do funcionamento da nova estrutura
organizacional.

Ant. 51 - As Unidades Administrativas que não tenham sido mencionadas
na presente Lei, poderão, mediante parecem do grupo executivo, previsto no
artigo precedente, ser incluídas ou vinculadas a novos órgãos, por Decreto do
Poder Executivo.

Art. 52 - Na prazo de 90 (noventa) dias, o Chefe do Poder Executivo
fixará através de Decreto, as atribuições, competência, e o detalhamento da
estrutura dos órgãos previstos na presente Lei.
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Art. 53 - É o seguinte o escalonamento hierárquico dos órgãos que
compõem a estrutura administrativa da Prefeitura.

I  - Subordinação  a Órgão Principal de Hierarquia Superior:

a) - Departamento 
b) - Diretoria 
c) - Assessoria 
d) - Coordenadoria

II  - Subordinação a Departamento, Diretoria ou Coordenadoria:
a) - divisão
b) - serviço

III - Subordinação a Divisão:
a) - Seção

Parágrafo Primeiro - As Unidades Administrativas previstas nas letras c
do Inciso I, na letra b do Inciso II, na letra a do Incito III não admitem
descentralização de atribuições.

Parágrafo Segundo - Em qualquer dos órgãos de hierarquia superior da
administração, quando as atividades e atribuições de determinados órgãos
tiverem características de autonomia e poder de decisão, poderão ser criados
diretamente subordinado, ao Gabinete do Prefeito ou às Secretarias,
subunidades com a denominação de serviço, cujo regulamento especificara sua
linha de subordinação, competência e atribuições.

Art. 54 - Os cargos de Chefe de Gabinete do Prefeito, Assessores,
Secretários Municipais, Diretores de Departamentos, Diretorias e
Coordenadorias, serão providos em Comissão e são de livre escolha, nomeação
e exoneração do Prefeito Municipal.

Art. 55 - As Chefias das demais unidades criadas na forma desta Lei,
serão exercidas mediante função gratificada.

Art. 56 - Fica o Executivo Municipal autorizado a promover as
necessárias transferencias de pessoal, instalações e atribuições para os órgãos
que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura,  estabelecida nesta Lei,
extinguindo-os atuais à medida em que forem sendo implantados os novos.

Art. 57 - Fica revogada a Lei Municipal nº 1.174/81, de 17 de março de
1981, e Leis Municipais nºs: 418 de 09/04/63; 696 de 04/12/69; 739 de 30/aa/70;
878 de 01/01/73 e 1.65 de 08/07/1977.
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Parágrafo único - São instrumentos de realização dessas atividades:

I - Coordenação;
II - Delegação de competência; 
III - descentralização.

Art. 58 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 04 de outubro de 1983.  


