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Lei Nº 1572/1989

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DE
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E
CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica instituído na estrutura organizacional da Administração
Municipal, o Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral - GAPLAN
vinculado diretamente ao gabinete do Prefeito Municipal.

DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Art. 2º - Ao Gabinete do Planejamento e Coordenação Geral-GAPLAN,
chefiado por um secretário municipal, incumbe assistir ao Prefeito Municipal nos
assuntos de Planejamento e Coordenação Geral da Administração Municipal.

DO SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO GERAL

Art. 3º - São atribuições do Secretário -Chefe do gabinete de
Planejamento e Coordenação Geral:

I     - chefiar o gabinete de planejamento Coordenação Geral;
II     - assistir ao prefeito em todas as  suas  atribuições

administrativas;
III   -     SUPREMIDO
IV  -  promover a coordenação de assuntos afins e interdependentes, que

interessem ou envolvam mais de um órgão municipal;
V  -       estabelecer de forma concreta a integração de todos os órgãos,

sistemas e subsistemas administrativos municipais através de articulação e
coordenação, para conseguir com a integração funcional a unidade operacional.

VI  -    coordenar e articular o relacionamento do Prefeito, e do município
de União da Vitória, com as instituições Federais, Estaduais e privadas;

VII  -   Coordenar as ações dos órgãos de assessoramento e
aconselhamento Municipal, subordinados ao Gabinete do Prefeito;

VIII -     assistir ao Prefeito na promoção do planejamento, orçamento -
programa anual e plurianual de investimentos municipal, na sua execução,
controle e alteração;
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IX   -     assistir ao prefeito na elaboração do planejamento municipal e do
plano de governo;

X   -      assistir ao prefeito, na elaboração de estudos e proposição de
medidas e opiniões sobre a política desenvolvimento científico, tecnológico,
ambiental, social, econômico e financeiro municipal;

XI  -   assistir ao prefeito na elaboração dos atos de instituição,
constituição, organização e reorganização administrativa;

XII -     assistir ao prefeito na atualização do plano Diretor e de toda a
legislação básica municipal, acompanhar a sua implantação, execução e
controle;

XIII-   assistir ao prefeito na elaboração, implantação, execução e
controle do planejamento urbano;

XIV -  assistir ao prefeito no exame e aprovação dos processos de
parcelamento do solo;

XV -  assistir ao prefeito no exame e emissão de parecer sobre os
processos para a implantação de instrumentos e mecanismos de
desenvolvimento municipal, públicos e privados;

XVI -sugerir medidas funcionais e operacionais que visem um melhor
aproveitamento de recursos humanos e materiais, financeiros e econômicos para
consecução da racionalização e produtividade;

XVII- sugerir estudos e instrumentos sobre todos os assuntos municipais
que impliquem em planejamento e coordenação geral;

XVIII- analisar e opinar sobre subvenções sociais, econômicas,
transferências correntes e de capital, investimentos e inversões financeiras;

XIX - promover a elaboração de instrumentos para consecução de
recursos financeiros e materiais externos;

XX -  sugerir a programação, coordenação e controle da administração
Municipal distrital;

XXI - promover, concorrentemente com outros órgãos o levantamento do
movimento econômico, para fins de retorno do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM;

XXII-  promover a elaboração de atos legais e acompanhar sua execução;
XXIII- promover concorrentemente com outros órgãos, a elaboração de

instrumentos legais e administrativos;
XXIV- SUPREMIDO
XXV - assistir ao prefeito nos assuntos do cerimonial público,

conjuntamente com os demais órgãos;
XXVI- promover a organização de um sistema estatístico, visando a

formação de um banco de dados básicos, em permanente atualização;
XXVII- promover estudos sobre a capacidade de endividamento

municipal;
XXVIII- sugerir prioridades para liberação de recursos financeiros e

materiais e definição do cronograma de desembolso financeiro;
XXIX- SUPREMIDO
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XXX - sugerir medidas tendentes a  solucionar problemas municipais;
XXXI- promover a programação, coordenação, convocação e registro das

reuniões do colegiado Municipal com o Prefeito Municipal;
XXXII- promover a programação, coordenação e controle das reuniões

individuais dos membros do colegiado com o Prefeito Municipal;
XXXIII- promover a organização, coordenação, convocação, controle e

registro das reuniões de avaliação de desempenho;
XXXIV- participar das reuniões do colegiado municipal, como membro

nato com direito a voz e voto;
XXXV - colhem sugestões, anotá-las e promover a sua tramitação;
XXXVI- elaborar, periodicamente, relatório sobre as atividades

desenvolvidas pelo gabinete de Planejamento e Coordenação Geral;
XXXVII- Praticar todos os atos necessários ao bom desempenho do

Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral.

Art. 4°- Fica o Executivo Municipal, autorizado a formalizar através de
Decreto a estrutura básica do Planejamento e Coordenação Geral:

Art. 5° - Ficam extintas da estrutura organiza-cional da Prefeitura do
Município de União da Vitoria, a Secretaria Municipal do Planejamento e
Coordenação Geral, e a Secretaria Municipal de Expansão Econômica, cujas
atribuições serão absorvidas pela Companhia Municipal de Desenvolvimento
Econômico.

Art. 6°- A Secretaria de Viação, Urbanismo e Serviços Públicos, passará
a denominar-se de SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E
URBANISMO, com a seguinte estrutura Administrativa:

I -   Gabinete do Secretário;
II -  Departamento Administrativo;
     a - Divisão de Apoio Administrativo;
     b - Divisão Setorial de Compras e Licitações
III - Departamento de Política de Transportes;
IV - Departamento de Manutenção Rodoviária;
V - Departamento de Estradas de Rodagem;
VI - Departamento de Obras;
VII - Departamento de Urbanismo;

Art. 7° - Fica o Executivo Municipal, autorizado a elaborar o
desdobramento dos departamentos mencionados nos Tens III, IV, V, VI, e VII do
artigo precedente.
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Art. 8° - No corrente exercício financeiro, as unidades orçamentárias da
secretaria de Viação, Urbanismo e Serviços Públicos absorverão as despesas
executadas pela Secretaria dos Transportes, Obras e Urbanismo.

Art. 9°-  Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 12 de janeiro de 1989.  


