
ESTADO DO CEARA
MUNIcipIO   DE   SOBRAL

LEI N° 572 DE 10 DE FEVEREIR0 DE 2005

Disp6e     sobre     a     Reforma     da
A_drpin_istra?5o  Direta  do  Municipio
de Sobral, e d6 outras providencias.

A  CAMARA   MUNICIPAL   DE   SOBRAL   aprovou   e   eu   sanciono   a
seguinte Lei:

cApiruLO I

DAS ALTERAC6ES NA ESTRUTURA DA ADMINISTRACAO DIRETA

Art.     1°    -     Ficam     redenominados,     ou     instituidos     por    cria?ao,
transforma?ao    ou     desmembramento,    os    seguintes    6rgaos    com     as
competencias, fun?6es e vinculae6es adiante definidas:

I -REDENOMINADOS:

a  -  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  da  Gestao  em  Secretaria  da
Gestao;

b
Educaeao;

a  Secretaria  de  Desenvolvimento  da  Educa?ao  em  Secretaria  da

c - a Secretaria de Desenvolvimento Social e da Sadde em Secretaria
da Satlde e Aeao Social;

d  -  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  da  Cultura  e  do  Turismo  em
Secretaria da Cultura e Turismo;

e  -  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econ6mico  em  Secretaria  da
Tecnologia e Desenvolvimento Econ6mico;

f   -   a   Secretaria   de    Desenvolvimento   Rural   em    Secretaria   da
Agricultura e Pecuaria;

g -a Secretaria de Desenvolvimento da  lnfra-Estrutura em Secretaria
da lnfralEstrutura;
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h  - a  Secretaria  de  Desenvolvimento  da  Cidadania  e  Seguran?a  em
Secretaria da Cidadania e Seguranea;

i  -  a  Secretaria  Especial  de  Esportes  em  Secretaria  do  Esporte  e
Juventude.

11 -INSTITuiDOS POR CRIACAO:

a -o Gabinete do Vice-Prefeito;

b -a Secretaria de Governo.

Ill -DESMEMBRADOS:

a   -    Secretaria    de    Desenvolvimento    Urbano    e    Meio   Ambiente
desmembrada em:  Secretaria da  Habita?ao e Saneamento Ambiental
e   Secretaria   do   Planejamento   e   Desenvolvimento   Urbano   e   Meio
Ambiente.

cApiruLO il

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 2° - Em consequencia das alterag6es previstas no artigo anterior,
a   Administra?ao   Direta   do   Poder   Executivo
seguinte estrutura organizacional basica:

Municipal   de   Sobral   tera   a

I - Gabinete do Prefeito;
11 - Gabjnete do Vice-Prefeito;
Ill - Procuradoria Geral do Municipio;
lv - Secretaria de Governo;
V - Secretaria da Gestao;
V[ - Secretaria da Educa?ao;
VII -Secretaria da Satlde e Aeao Social;
Vlll -Secretaria da lnfra-Estrutura;
IX -Secretaria da Habitaeao e Saneamento Ambiental;
X - Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio

Ambiente;
Xl - Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econ6mico;
XII -Secretaria da Agricultura e Pecuaria;
XIIl - Secretaria da Cidadania e Seguran?a;
XIV - Secretaria da Cultura e Turismo;
XV - Secretaria do Esporte e Juventude.
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CApiTULO Ill

DAS FINALIDADES E COMPETENCIAS

Art.  3°  -  As  fina[idades  e  competencias  atribuidas  a  cada  6rgao  da
administraeao direta do Poder Executivo Municipal sao as seguintes:

I   -   0   Gabinete   do   Prefeito   tern   por  finalidade   assistir,   social   e
administrativamente ao Chefe do Poder Executivo, competindo-lhe ainda:

a)  prestar assistencia imediata e assessoramento direto ao Chefe
do   Poder   Executivo,   coordenando  e  executando   as  atividades
necessarias ao desempenho de suas atribui?6es e prerrogativas e
o pleno funcionamento do Gabinete;

b) preparar e despachar o expediente do Prefeito;

c)  coordenar  a  gestao  da  documentaeao  recebida  e  expedida,
transmissao e controle  da  execucao  das  ordens  e  determina?6es
emanadas do Chefe do Poder Executivo;

d) coordenar audiencias, despachos, viagens, eventos do Prefeito,
miss6es    e    atividades    determinadas    pelo    Chefe    do    Poder
Executivo;

e)   auxiliar   o   Prefeito   no   encaminhamento   de   providencias   de
ordem   administrativa   e   gerencial   para   dar   mais   celeridade   ao
processo da gestao pdblica em beneficio da municipalidade;

f) assistir direta e imediatamente o Prefeito  nos assuntos relativos
a  politjca  de  comunicaeao  e  divulga?ao  social  do  Municipio  e  de
implantaeao      de      programas      informativos,      cabendo-Ihe      a
coordenaeao,  supervisao e contro[e  da  publicidade dos 6rgaos da
Administracao Pdblica Municipal;

g)  promover  a  integraeao  e  articulagao  do  Gabinete  do  Prefeito
com as Secretarias Municipais;

h)   supervisionar   o   servi?o   de   cerimonial   e   atividades   politico-
administrativas do Prefeito;

i)  proporcionar o  desenvolvimento  e  operacionalizar tecnicamente
as  atividades  de    planejamento  e  informatica  de  acordo  com  as
necessidades do Municipio;
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j)    acompanhar    a    elaboraeao    e    execu?ao    oreamentaria    do
Municipio.

11  -  Gabinete  do  Vicelprefeito  tern  por  finalidade  o  implemento  de
uma  politica  municipal  de  apoio  as  atividades  do  Poder  Executivo  Municipal,
competindo-Ihe ainda:

a)  buscar  novas  oportunidades  e  identificar  programas  e  projetos
no ambito das administrae6es municipais, estaduais e federal,  bern
como   da   iniciativa   privada   e     organismos   nao   governamentais
nacional, internacionais e multilaterais;

b) identificar e buscar novos  parceiros  para  implantaeao de  planos
de interesse do municipio e fortalecer as parcerias firmadas;

c) acompanhar a elaboraeao e execueao de programas, contratos e
conv6nios especiais com todos os niveis de governo e organismos
nao governamentajs.

111 -A Procuradoria Geral do Municipio tern por competencia:

a)   representar   I.udicialmente   e   extrajudicialmente   o   Municipio,
cabendo-Ihe   as   atividades   de   consultoria   e   assessoramento
juridico ao Poder Executivo;

b)     dar     consecueao     as     normas    I.uridicas     necessarias     a
Administra?ao Pdblica Municipal;

c) analisar a constitucionalidade das normas juridicas provenientes
do processo legislativo municipal;

d)    elaborar    e    confeccionar    todos    os    atos    administrativos
necessarios  ao  born  desenvolvimento  da  Administraeao  Pdblica
Municipal;

e) coordenar, gerenciar e representar o municipio na execueao da
divida  ativa  de  natureza  tributaria,  devendo  para  tanto  atuar  em
todos    os    processos    e    instancias,    onde    haja    jnteresse    da
Administra?ao Pdblica Municipal;

f)  coordenar,  gerenciar  e  assessorar  os  procedimentos  inerentes
aos processos licitat6rio, em todas as suas fases.
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IV - A Secretaria  de Governo tern  por finalidade o assessoramento
ao  Prefeito  no  desempenho  de  suas  atribuie6es  constitucionais,  visando  o
cumprimento   das   diretrizes   emanadas   do   Chefe   do    Poder   Executivo,
competindo-Ihe ainda:

a)   assessorar   ao   Prefeito   nas   relag6es   com   o   Poder   Legislativo
Municipal e organiza?6es representativas da sociedade;

b) assessorar o Prefeito na area politica, administrativa e parlamentar;

c)   acompanhar   a   tramitaeao   das   mat6rias   de   interesse   do   Poder
Executivo na Camara Municipal;

d)    coordenar   as    ag6es    dos   Agentes    Regionais,    promovendo    a
articulaeao e acompanhamento de suas atividades;

e)  promover  a  articu[a?ao  com  organjsmos  pdblicos  governamentais  e
nao governamentais;

f) executar ou transmitir ordens, decis6es e diretrizes  polfticas do Chefe
do Poder Executivo;

g)  assistir,  direta  e  indiretamente,  o  Prefeito  na  execueao  das  politicas
pdblicas,    programas,    projetos   e   atividades,    podendo,    para   essas
miss6es,  firmar  convenios,  contratar  compra  de  materiais  e  servi?os,
al6m de pesquisas de avaliagao do impacto das ae6es governamentais;

h)    coordenar    as    discuss6es    sobre    o    Ongamento     Participativo,
potencializando o exercicio da cidadania;

i)  coordenar  e  supervisionar  os  eventos  promovidos  pelo  Poder
Executivo Municipal.

V - A Secretaria da Gestao tern por finalidade concentrar o setor de
planejamento, financeiro e administrativo da Administraeao  Pdblica  Municipal,
competindo-lhe:

a)  formular o planejamento estrat6gico municipal;

b)    elaborar    a     programa?ao    ongamentaria    do     Municipio    e
acompanhar  a  sua  execugao,  nos  termos  do  artigo  28  da  Lei
Federal n.0 4.320, de 17 de mango de 1964;

c)  proceder  estudos  e  pesquisas,  objetivando  inovae6es  t6cnico-
cientificas aplicaveis as ae6es de planej.amento;

h
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d)   programar,   dirigir,   executar  e   controlar  todas   as   atividades
referentes    ao    sistema   financeiro,   junto    ao    Poder   Executivo
Municipal;

e) executar as politicas tributaria e financeira do Municipio;

f) efetuar a Contabilidade do Municipio em todos os seus sistemas
ongamentario, financeiro e patrimonial, de resultados e de custos; e
a   de   todos   os   atos   da   administraeao   municipal   de   natureza
financeira,      resultantes      ou      independentes      da      execucao
or?amentaria;

g) efetuar a  guarda e  movimentaeao do dinheiro e  outros valores
pertencentes ou confiados a Fazenda Municipal;

h) executar as atividades referentes ao lan?amento, a cobran?a, a
arrecadaeao  e  a  fiscaliza?ao  dos  tributos  e  de  outros  valores
pertencentes ou confiados a Fazenda Municipal;

i)  executar  as  atividades  de  classifica?ao,  registro  e  controle  em
todos  os  seus  aspectos  da  divida  pdblica  municipal,  incluindo  os
servi?os  da  divida  resultantes  ou  independentes  da  execueao  do
Oreamento;

j)   elaborar  o   Balaneo   Anual   da   Administra?ao   Municipal   e   as
prestae6es    de    contas    especificas    dos    recursos    financeiros
transferidos  atrav6s  de  fundos  especiais,  convenios,  acordos  e
outros mecanismos, quando exigidos;

k)   definir   as   politicas   e   coordenar   os   sistemas   de   recursos
humanos,  material,  patrimonial,  imprensa  oficial  e  modernizaeao
administrativa;

I)  gerir  e  preservar,  em  conjunto  com  as  demais  secretarias,  o
patrim6nio ptlblico municipal;

in)  fazer  auditoria   nos   sistemas   administrativos   dos   Orgaos   e
Entidades Municipais;

n)  executar  o  acompanhamento  das  politicas  administrativas  e
patrimonial do municipio;

o)    administrar   o    sistema    de    material    de    uso    comum,    em
almoxarifado centralizado;

+
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p)  administrar  o  sistema  de  abastecimento  de  veiculos  e  a  sua
manuteneao;

q) supervisionar e controlar as atividades de recrutamento, seleeao
e redistribuieao de pessoal.

VI  -  A  Secretaria  da  Educagao  do  Municipjo  tern  por  finalidade
promover as  condi?6es  necessarias  ao  desenvolvimento  intelectual,  fisico  e
cultural dos municipes de Sobral, competindo-lhe ainda:

a)   desenvolver,       precipuamente,       politicas       e       diretrizes       de
desenvolvimento do ensino fundamental e da educa?ao infantil;

b)   estabelecer mecanismos  que  avaliem  e garantam  a  qualidade  do
ensino ptlblico;

c)   definir  parametros  e  realizar  avaliae6es,  pesquisas  e  inovae6es
educacionais, garantindo a organizaeao e funcionamento da escola
municipal;

d)   desenvolver e implantar politicas de recursos humanos com vistas
a melhoria da qualidade do ensino ptlblico municipal;

e)   incentivar iniciativas pdblicas e privadas de apoio ao ensino m6dio
e superior;

f)    subsidiar o  planej.amento  integrado  do  municipio,  em  sua  area  de
atuaeao;

g)   orientar  e  inspecionar  o  funcionamento  de  estabelecimentos  de
ensino de sua area de competencia;

h)   promover pesquisas articulando-se com 6rgaos federais, estaduais
e   particulares   em   mat6ria   de   politicas,   legislaeao   e   atividades
especificas a sua pasta.

VIl  -  A  Secretaria  da  Sadde  e  Agao  Social  tern  a  finalidade  de
coordenar o processo de elaboragao da politica municipal de desenvolvimento
social, al6m de promover,  proteger e recuperar a satlde dos seus municipes,
competindo-lhe ainda:

a)   coordenar   o   planejamento   para   elaboraeao   das   politicas
ptlblicas que busquem o desenvolvimento social do municipio;

+\
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b) acompanhar a execu?ao das diretrizes para o desenvolvimento
social  do  municipio  de  Sobral,  criando  instrumentos  de  avaliaeao
do impacto das ae6es desenvolvidas;

c)    implementar    estrat6gias    que    busquem    a    efetivaeao    da
intersetorialidade  na  formulaeao  e  execu?ao  de  politicas  ptlblicas
para o desenvolvimento social;

d)  fomentar  a  participaeao  social  na  formulaeao  e  execueao  de
politicas  pdblicas,  visto  como estruturante  na  gestao  pdblica  e  na
construeao de urn novo modelo de sociedade;

e)  planejar,   dirigir,   avaliar,   executar  e  fiscalizar  os  servieos  de
sadde do Municipio;

f) estabelecer medidas visando imprimir com eficiencia os servi?os
de sadde, garantindo a  universalidade e equidade do atendimento
e a integralidade das ae6es de satlde;

g)  planejar,  dirigir  e  executar  politicas  de  assistencia  social  no
ambito do Municipio;

h)  colaborar  na   preven?ao  e  controle  das  agress6es  ao  meio
ambiente que tenham repercussao sobre a sadde humana e atuar,
junto aos 6rgaos municipais, estaduais e federais competentes;

i)  colaborar  com  a  Uniao  e  o  Estado  na  execu?ao  da  vigilancia
sanitaria de aeroportos e rodoviarias;

j)   incentivar   a   mobiliza?ao   social,   apoiando   e   estimulando   as
organizae6es nao governamentais na construeao da cidadania.

Vlll -A Secretaria da lnfra-Estrutura tern a finalidade de coordenar o
processo    de    elabora?ao    da     politica     municipal     de    desenvolvimento,
competindo-lhe ainda:

a) planejar e coordenar as politicas do Governo nas areas da infra-
estrutura dos transportes,  energia,  comunicaeao,  obras e  recursos
hidricos;

b) estabelecer objetivos,  diretrizes e estrat6gias a serem  seguidas
nas su'as diversas areas de atua?ao;

c)  desenvolver  os   planos  estrategicos   para   implementaeao  das
politicas  de  transportes,  energia,  comunicaeao,  obras,  e  recursos
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hidricos,   estabelecendo  prioridades  e  definindo   mecanismos  de
implantaeao, acompanhamento e avaliaeao;

d)  estabelecer  a  base  institucional  necessaria  para  as  areas  de
atua?ao da lnfra-Estrutura;

e)    definir    p[anos,    programas    e    projetos    em    sua    area    de
abrangencia,  captar  recursos,  celebrar  convenios  e  promover  a
articula?ao   entre   os   6rgaos   e   entidades   pdbljcas   municipais,
estaduais, federais e privados;

f)    estabelecer    normas,    controles    e    padr6es    para    servieos
executados em sua area de abrangencia;

g)  supervisionar  e  acompanhar  as  atividades  relativas  a  analise,
desenvolvimento,   acompanhamento  e  execueao  de   projetos  da
lnfra-Estrutura;

h) promover a conserva?ao, melhoria e ampliaeao do sistema viario
municipal;

i) elaborar planos diretores e modelo de gestao compativeis com as
ae6es de desenvolvimento programados no ambito dos setores de
transportes nos diversos modos, drenagem, energia, comunicae6es
e obras ptlblicas.

IX  - A Secretaria  da  Habitagao e  Saneamento Ambiental  tern  por
finalidade  formular,  executar  e  coordenar  a  politica  municipal  de  habitaeao
popular    e    a    implementaeao    do    saneamento    ambiental    do    municipio
competindo-lhe ainda:

a)  desenvolver  a   politica   habitacional   do   municipio   promovendo   o
planejamento, execueao e melhorias das  habitae6es da  populaeao
de baixa renda;

b)  planej.ar   e   implementar   ac6es   direcionadas   a   oferta   de   infra-
estrutura  basica  dos  conjuntos  habitacionais    e  a  urbanizagao  de
assentamentos sub-normais;

c)  formular   politicas    pdblicas,       acompanhamento,       avalia?ao   e
implementaeao  de  a?6es    municipais  vinculadas  ao  saneamento
ambiental;

d)  gerenciar o sistema municipal de limpeza pdblica e destino final dos
residuos  s6Iidos  sempre voltando-se  para  a  preserva?ao  do  meio
ambiente;

th
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e)   coordenar o planejamento e execueao das ae6es de regularizaeao
fundiaria;

f)   elaborar e executar o  Plano  Diretor de  Saneamento Ambiental   do
Municipio;

g)  fazer interveneao e aeao preventiva em areas de risco;

h)  desenvolver    planos    de    atividades    de    educagao    sanitaria    e
ambiental,   visando   disseminar   junto   a   populagao,   as   no?6es
basicas de saneamento, limpeza urbana e qualidade ambiental;

i)    instituir  polfticas  de  saneamento  ambiental  de  modo  a  contribuir
para o desenvolvimento humano;

j)   elaborar e executar o Plano  Diretor de  Habita?ao,  em consonancia
com o  Plano  Diretor de  Desenvolvimento  Urbano  (PDDU) e com  o
Estatuto da Cidade.

X - A Secretaria  do  Planejamento  e  Desenvolvimento  Urbano  e
Meio Ambiente  compete  assistir direta  e  indiretamente  o  Prefeito  Municipal
no desempenho de suas atribuig6es, tendo por finalidade a administragao e a
formulagao de politicas ptlblicas e diretrizes gerais de  planejamento,  controle
e desenvolvimento urbano, competindo-lhe ainda:

a)   definir, coordenar e executar as politicas e diretrizes   municipais de
planejamento e desenvolvimento urbano e do meio ambiente;

b)   Planejar,   coordenar  e  fiscalizar  o  ordenamento  dos  transportes
urbano e intramunicipal;

c)   promover     ag6es,     programas     e     projetos     de     urbanizagao,
implementa?ao, manuten?ao e controle de equipamentos urbanos,
de transporte urbano e intramunicipal;

d)   elaborar pesquisas, estudos, planos e projetos urbanisticos;

e)   elaborar o plano diretor de areas verdes de lazer do Municipio;

f)    promover  medidas  para  prevenir e  corrigir  as  alterae6es  do  meio
ambiente natural, urbano e rural;

g)   analisar  situae6es  especificas  causadoras  de   poluigao  do   meio
ambiente;
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h)   instituir normas  necessarias ao controle,  preven?ao e corregao da
polui?ao ambiental;

i)    promover a intersetorializa?ao das   ag6es de educa?ao ambiental,
bern  como  desenvolver  campanhas  e  eventos  voltados  para  a
comunidade;

j)    monitorar   e   fiscalizar   as   atividades   industriais,   comerciais   de
presta?ao de servieos de qualquer natureza,  que causem  impacto
ou degrada?ao ambiental;

k)   estabelecer  diretrizes  e  politicas  de  preservaeao  e  proteeao  da
fauna e da flora, bern como para o reflorestamento;

I)    promover e executar projetos e atividades voltados para a garantia
de padr6es adequados de qualidade ambiental do Municipio;

in) controlar  o  ordenamento,  parcelamento  e  o  uso  e  ocupaeao  do
solo e preserva?ao do meio ambiente;

n)   definir  a   politica   de   uso  e   ocupaeao   do   solo   e   aplicaeao  das
normas    de    ordenamento    correspondentes,     bern    como    da
administraeao  e  fiscaliza?ao  do  cumprimento  das  normas  sobre
publicidade  e propaganda em logradouros ptlblicos;

o)    examinar e aprovar projetos de empreendimentos, de edificae6es,
de   parcelamento  do  solo  e  atividades  de  qualquer  natureza  e
fiscaliza?ao das normas relativas ao uso e ocupa?ao do solo;

p)    desenvolver e  manter o  Cadastro  de  Terras  Pdblicas  Municipais,
assim como o arquivo municipal de informae6es graficas relativas a
loteamentos e outras referentes ao uso do solo urbano;

q)    administrar os parques e reservas naturais do Municipio;

r)     preservar e aproveitar as areas paisagisticas;

s)    administrar osjardins e areas verdes;

t)     executar programas de reflorestamento;

u)   administrar    e    manter    cemit6rios    pdblicos    e    fiscaljzar
particulares e os servigos funefarios;

v)   administrar fiscaljzar e manter mercados e feiras livres;

ch
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f)    normatizar e implantar politicas pdblicas municipais de atividade
fisica, recrea?ao e lazer;

g)  administrar estadios,  campos,  ginasios,  quadras  poliesportivas,
e  outros  equipamentos  para  a  pfatica  de  esportes,  atividade
fisica, recrea?ao e lazer.

Paragrafo  dnico  -  E  facultado  as  Secretarias,  no  ambito  de  sua
competencia,  celebrar  convenios  com  entidades  pdblicas  ou  privadas,  bern
como  controlar  sua  execu?ao,  na  forma  prevista  no  inciso  Xll  c/c  paragrafo
dnico do art. 66 da Lei Organica do Municipio.

Art.  4°  -    Fica  o  Prefeito  Municipal  autorizado,  mediante  Decreto  e
respeitadas   as   limita?6es   estabelecidas   na   Lei   Organica   do   Municipio,
atendjdas  as  djretrizes,  principios  e  disposi?6es  desta  Lei,  e  mantjdos  os
objetivos e finaljdades atribuidas aos 6rgaos e entidades pdblicas:

I  -  a  detalhar  a  estrutura  dos  6rgaos  e  entjdades  integrantes  da
administra?ao direta e indireta;

11  -a  reestruturar os 6rgaos e  unidades  integrantes do sistema de
administra?ao  do  Poder  Executivo,  observado  o  limite  de  vagas
para    provimento    de    cargos    em    comissao    e    das    fune6es
gratificadas;

Ill   -   a   alterar  a   nomenclatura   e   a   vincula?ao   dos   cargos   em
comissao   e   das   fun?6es   gratificadas,   inclusive   no   ambito   da
administraeao  autarquica  e fundacional,  detalhando as  atribuie6es
e os  requisitos  para o seu  provimento,  respeitados  os  respectivos
simbolos de vencimento.

CApiTULO IV

DA REDENOMINACAO, TRANSFORMACAO, EXTINCAO E CRIACAO DE
CARGOS, SIMBOLOGIAS, REMUNERACAO E GESTAO DE CAPITAL

HUMANO.

Art.  5°  -  Ficam  redenominados  os  seguintes  cargos,  no  ambito  do
Poder Executivo:

I  -  Secretario  de  Desenvolvimento  da  Gestao  em  Secretario  da
Gestao;

h
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w)  preservar   a   qualidade   dos   espa?os   pdblicos   e   do   patrim6nio
hist6rico edificado;

x)   articular-se  com  as  demais  Secretarias  Municipais,  com  6rgaos
integrantes  da  Administraeao  Pdblica   Federal   e   Estadual,   bern
como  com  o  setor  privado,  visando  a  execueao  das  atividades
concernentes as suas areas de atuaeao;

y)   controlar a cessao, concessao, permissao e autorizagao, de uso de
bens ptlblicos.

Xl  - A Secretaria  da  Tecnologia  e  Desenvolvimento  Econ6mico
tern por finalidade planejar, fomentar e executar a politjca de desenvo[vimento
tecnol6gico   e  econ6mico   nos  setores   industrial,   comercial   e   de   servi?os
competindo-lhe ainda:

a)  planejar,  coordenar e  integrar as atividades de desenvolvimento
tecnol6gico no ambito do Municipio;

b)  formular  e  implementar  as  politicas  do  governo  municipal   no
setor tecnol6gico;

c) atrair e apoiar investimentos voltados a expansao das atividades
produtivas no Municipio;

d)  promover  pesquisas  articulando-se  atraves  de  parcerias  com
6rgaos   pdblicos  estaduais,  federais  e   internacionais  e   iniciativa
privada  em  materia  de  politica,  Iegisla?ao e atividades  especificas
a sua area de atuaeao;

e)   apoiar   e   orientar   a   expansao   dos   jnvestimentos,   ae6es   e
programas  de  implantaeao  de  empreendimentos  estruturadores  e
fomentadores da economia municipal;

f) planejar e incentivar as parcerias com a iniciativa privada;

g)   implementar   as   politicas   de   desenvolvimento   dos   setores
econ6micos,  no  tocante  a  realiza?ao  e  divulgaeao  de  estudos  e
oportunidades    de    investimento    possibilitando    a    insta[aeao    e
amplia?ao de neg6cios;

h)   divulgar   o   potencial   socioecon6mico   do   Municipio   e   seus
produtos mais caracteristicos;
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i) desenvolver a?6es que facilitem  a ampliaeao da comercializa?ao
e divulga?ao dos produtos e servieos dos setores empresariais do
Municipio;

j)   promover   treinamento   de   recursos   humanos,   consultoria   e
assessoramento  tecnico  voltado  para  melhoria  das  condig6es  de
competitividade dos setores econ6micos do Municipio;

k) estabelecer uma  politica de apoio a crjaeao e fortalecimento de
microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  ao  artesanato  do
municipio.

XII  - A  Secretaria  da  Agricultura  e  Pecuaria  tern  por finalidade  a
implementaeao    de     politicas    agropecuarias,    atraves    de     incentivos    e
aprimoramento da produeao, competindo-lhe ainda:

a) prestar assistencia t6cnica e extensao rural;

b) promover a defesa sanitaria animal e vegetal;

c) desenvolver uma politica de adequaeao do manejo do solo e da
agua, voltados ao processo produtivo agricola e pecuario;

d) promover pesquisa tecnol6gica em agricultura e pecuaria;

e) integrar-se e apoiar a defesa civil e os programas de estiagem.

XllI -A Secretaria da Cidadania e Seguranea tern como finalidades
a defesa e a preserva?ao do patrim6nio pdblico municipal, alem de zelar pelo
cumprimento de todas as regras e regulamentos que viabilizem as condi?6es
de circulagao de veiculos  automotores  no  solo  desta  municipalidade,  no que
diz respeito ao transito, trafego e sinalizaeao em vigor. Competindo-Ihe ainda:

a) coordenar a Guarda Civil Municipal;

b)  providenciar  a  defesa  e  a  preservaeao  dos  bens  pdblicos  do
Municipio;

c)    executar   servieos    de   vigilancia    diuturna    nos    logradouros
ptlblicos, propiciando o fortalecimento da seguran?a urbana;

d)  fiscalizar  o  cumprimento  de  toda  a  ordena?ao  de  transito  e
trafego urbano existente e de interesse local;

e) manter a seguranea pessoal do Prefeito;
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f)  auxiliar  os  6rgaos  de  defesa  civil  existentes  no  Municipio,  em
estados de calamidade pdblica ou em situa?6es de emergencia;

g)    desenvolver,    conjuntamente,    com    os    6rgaos    municipais,
estaduais  e  federais,  campanhas  de  relevante  interesse  para  os
municipes.

XIV  -  A  Secretaria  da  Cultura  e  Turismo  tern  por  finalidade  o
implemento  de  uma  politica  municipal  de  incentivo  a  cultura  e  ao  turismo,
competindo-lhe ainda:

a)  apoiar  as  manifestae6es  artisticas  culturais  e  hist6ricas  dos
municipes;

b)  conduzir  uma  politica  para  o  Patrim6nio  Hist6rico  Cultural  do
Municipio,  tanto   no  que  se  refere  aos   bens  culturais  materiais
como tamb6m os bens culturais imateriais;

c)  planejar,  coordenar,  supervisionar  e  executar  programas  de
desenvolvimento para o turismo;

d)   estimular  as   iniciativas   pdblicas   e   privadas   de   incentivo   as
atividades turisticas.

XV  -  A  Secretaria  do   Esporte  e  Juventude  tern   por  finalidade
coordenar,  executar,  documentar e  avaliar a  politica  municipal  de  esporte  e
juventude,  compreendendo  o  apoio,  promogao  e  difusao  das  atividades  no
ambito do Municipio, competindo-lhe ainda:

a)  normatizar,    planejar,    coordenar,    supervisionar    e    executar
planos,   programas  e   projetos   de   incentivo   ao   esporte   e   a
j.uventude;

b)  articular  as  ae6es  do  Poder  Ptlblico  Municipal  no  sentido  de
orienta-las para a inclusao e valoriza?ao da juventude;

c)  criar     mecanismos     de     democratizaeao     do     acesso     ao
conhecimento e da pfatica de esportes;

d)  estimular  as   iniciativas  ptlblicas     e   privadas  de  incentivo  as
atividades esportivas, estabelecendo parcerias;

e)  promover e incentivar as mais diversas modalidades de esporte
como fator de desenvolvimento social;
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11 -Secretario e Sub-secretario de  Desenvolvimento da  Educa?ao
em Secretario e Secretario Adjunto da Educa?ao;

Ill  -Secretario  e  Sub-secretario  de  Desenvolvimento  Social  e  da
Satlde   em   Secretario  e   Secretario  Adjunto   da   Satlde   e  Aeao
Social;

IV - Secretario  de  Desenvolvimento  da  Cultura  e  do  Turismo  em
Secretarjo da Cultura e Turismo;

V - Secretario  de  Desenvolvimento  Econ6mico  em  Secretario  da
Tecnologia e Desenvolvimento Econ6mico;

Vl   -   Secretario   de   Desenvolvimento   Rural   em   Secretario   da
Agricultura e Pecuaria;

VII  -  Secretario  e  Sub-secretario  de  Desenvolvimento  da  lnfra-
Estrutura em Secretario e Secretario Adjunto da lnfra-Estrutura;

Vlll  -Secretario  Especial  de  Esportes em  Secretario do  Esporte e
Juventude.

IX -Secretaria  do  Prefeito  em  Secretaria  I;  Secretaria  do  Titular,
Secretaria da Representaeao na Capital e Secretaria do Presidente
da  IOM em Secretaria 11.

X   -   Diretor   Administrativo   e    Financeiro   da    loM,    Diretor   de
Assistencia   Social   e   Diretor  de   Desenvolvimento   Humano   em
Diretor I.

Xl - 0 cargo de Coordenador de Transito,  simbologia DAS-07 em
Diretor 11,  simbologia  DAS-10;

XII -0 Chefe de Servieo em Chefe de Servieo 11;

XIIl -Chefe de Oficina  Municipal / ANM-6,  Operador de  Mecanica
de Veiculos Pesados / ANM-5, Operador de Mecanica de Veiculos
Leves   11  /  ANM-5,  Auxiliar  de  Operaeao  11  /  ANM-3,  Operador  /
ANM-4,   Operados   de   Mecanica   de  Veiculos   leves   I   /  ANM-4,
Operador  de  Alinhamento  e  Balanceamento  / ANM-2,  Auxiliar  de
Operaeao   I   /   ANM-2   em,   respectivamente,   Chefe   de   Oficina
Municipal / DAS-09,  Auxiliar de  Mecanica Vl  /  DAS-06,  Auxiliar de
Mecanica  VI  /  DAS-06,  Auxiliar de  Mecanica  Ill  /  DAS-03,  Auxiliar
de   Mecanica   lv  /  DAS-04,  Auxiliar  de   Mecanica   lv  /  DAS-04,
Auxiliar de  Mecanica  11 / DAS-02, Auxiliar de Mecanica  11 / DAS-02.

dr`



ESTADO DO CEARA
MUNIcipIO   DE  SOBRAL

XIV  -  De  "status"  de  Sub-Secretario  em  "status"  de  Secretario
Adjunto atribuido ao Comandante da Guarda Civil Municipal.

Art. 6° - Constituem atribuie6es basicas dos Secretarios Municipais:

I.          promover a administraeao geral da respectiva secretaria, em
estreita     observancia     as     disposie6es     normativas     da
Administra?ao Pdblica Municipal;

11.         exercer   a   representaeao   politica   e   institucional   do   setor
especifico  da  Pasta,  promovendo  contatos  e  relae6es  com
autoridades      e      organizae6es      de      diferentes      niveis
governamentais;

Ill.       assessorar o  prefeito e fomentar a  intesetorialidade com  as
demais    Secretarias  Municipais  em  assuntos  pertinentes  a
sua Pasta;

lv.       promover   o   controle   e   a   supervisao   das   Entidades   da
Administraeao lndireta vinculada a Secretaria;

V.        delegar atribui?6es aos secretarios Adjuntos Municipais.

Paragrafo  dnico  -   sao  Secretarios  Municipais  o  Chefe  do  Gabinete
do Prefeito e o Procurador Geral do Municipio.

Art,   7°  -  Constituem   atribui?6es  basicas  dos   Secretarios  Adjuntos
Municipais:

I.               auxiliar os secretarios, dirigir, organizar,  orientar, controlar
e  coordenar as  atividades  da  Secretaria,  conforme  delegaeao  do
Secretario;

11.           substituir o secretario nos seus afastamentos, ausencias e
impedimentos,  independentemente de designa?ao especifica e de
retribui?ao adicional, salvo se por prazo superior a 30 (trinta) dias;

Ill.           coordenar e  supervisionar as  atividades  administrativas  da
Pasta,   notadamente  aquelas  inerentes  a  pessoal,   patrim6nio  e
custeio;

lv.         coordenar a atuaeao dos 6rgaos setoriais de administracao
e finaneas e dar suporte aos 6rgaos setoriais de planejamento;
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V.          submeter  a  consideraeao  do  Secretario  os  assuntos  que
excedem a sua competencia;

Vl.         desempenhar    outras    tarefas    compativeis    com    suas
atribuie6es   face   a   determinaeao   do   Secretario   a   que   esteja
vinculado.

ArtE 8o - sao extintos Os cargos:

I  -  de  Secretario  e  de  dois  Sub-secretarios  de  Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente;

Art.   9°   -   Sao   criados   os   cargos   de   provimento   em   comissao,
constantes   do   Anexo   I,   parte   integrante   desta   Lei,   com   as   respectivas
denominae6es, quantifica?6es, simbologias e remunera?ao:

I -de Secretario Executivo;

11 -de Secretario e Secretario Adjunto de Governo;

Ill    -    de    Secretario    e    Secretario    Adjunto    da    Habita?ao    e
Saneamento Ambiental;

IV   -   de   Secretario   e   Secretario   Adjunto   do   Planejamento   e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

V -de Secretario Adjunto da Gestao;

VI -de Secretario Adjunto da Cultura e Turismo;

VII -de Secretario Adjunto de Agricultura e Pecuaria;

VllI -de Secretario Adjunto de Tecnologia e Desenvolvimento
Econ6mico;

IX -de Chefe de Servi?o I;

X -de Assistente Municipal de Sadde.

Art.10 -fica criada a simbologia DAS-10 -Dire?ao e Assessoramento
Superior no quadro de comissionados conforme Anexo I.

Art.11  -Ficam  criados os cargos de Assistente  Municipal  de Satlde,
inerentes  aos  cargos  de  provimento  em  comissao  da  area  de  satlde  do
municipio,  todos  relacionados  no Anexo  I,  parte  integrante desta  Lei,  com  as
respectivas denomina?6es, quantificae6es, simbologias e remunera?6es.

dy.
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Art.12 -0 cargo de Presidente da Comissao de Compras passara a
ter remuneraeao correspondente a simbologia DAS-7.

Art.13 -0 cargo de Presidente da Comissao de Licitaeao passara a
ter remunera?ao correspondente a simbologia DAS-9.

Art.   14   -   0   cargo   de   Tesoureiro   passafa   a   ter   remuneraeao
correspondente a simbologia DAS-9.

Art.   15   -   0   cargo   de   Coordenador   de   Transito   passafa   a   ter
remuneraeao correspondente a simbologia DAS-10.

Art.  16  -  Em  consequencia  das  alterae6es  previstas  nesta  Lei,  o
quadro  de  cargos  de  provimento  em  comissao,  simbologia,  quantificaeao  e
remuneraeao passa a ser o constante no Anexo I parte integrante desta Lei.

cApiruLO v

GESTAO ORCAMENTARIA

Art.17 -0  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  fica  autorizado,  nos
termos da legisla?ao nacional de finaneas pdblicas, mediante Decreto:

I.                Proceder    a    anulaeao    parcial     ou     total     de    dotae6es
orcamentarias ou de creditos adicionais;

11.               Proceder  ao   remanejamento   das   dotag6es   oreamentarias
dos   6rgaos,   entidades,   areas   adminis-trativas -e   servigos
desmembrados,  transferidos,  reorganizados,  reestruturados,
redenominados  ou  de  algum  modo  transformados,  para  os
6rgaos  e  entidades  cujas  competencias  e  fune6es  que  as
assumiram ou absorveram, total ou parcialmente;
Abrir   cr6ditos   suplementares,   a   depender   dos   recursos
disponiveis, para refor?o de dota?ao;

111-

lv.    Abrir  creditos   adicionais   especiais,   a   depender  dos   recursos
disponiveis,   para   fazer  face   a   instala?ao   e   ao   funcionamento   de
servieos  criados   por  esta   lei,   eventos   imprevistos   por  ocasiao  da
proposta  e  da votaeao da  lei  oreamentaria,  bern como  para  proceder
aos   real.ustes   indjspensaveis   a   reestrutura?ao   organizacional   da
Prefeitura  e  a  dinamica  do  Oreamento  Anual,  de  modo  a  atender  a
fune6es,  programas, subprogramas, atividades e projetos a cargo dos
6rgaos  e  entidades  instituidos  ou  que  tiveram  suas  competencias  e
fun?6es   acrescidas,   modificadas   ou   desmembradas   por  esta   Lei,
conforme suas respectivas destinae6es e finalidades, atrav6s de:

A
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a)  Redistribui?ao das  parcelas de dotaeao de despesas com  pessoal
para outras unidades ongamentarias;

b)  Utiliza?ao de reservas de contingencia.

Art.     18    -    Tendo    em    vista    as     sucessivas     reestruturae6es
organizacionais    experimentadas    pela    Prefejtura    Municipal,    pr6prias    da
dinamica social e administrativa, bern como as alterae6es nas competencias e
fune6es dos seus 6rgaos e entidades, em suas denominae6es e vinculae6es,
considera-se,  para  efeitos  de  planejamento,  oreamento,  gestao  e  controle,
que  as  dotae6es,  consigna?6es,  creditos,  rubricas  e  saldos  or?amentarios
dizem  respeito  as  competencias  e  fune6es  para  as  quais  os  respectivos
valores  foram  ongados  -  e   nao  aos  6rgaos  ou   as  entidades  ate  entao
incumbidos de executa-las.

Art.  19 -  lncorpora-se  ao  Ongamento  Anual  vigente  a  descrieao  das
competencias  e  fun?6es  dos  6rgaos  e  entidades  criados,  desmembrados,
transformados ou de alguma maneira modificados por esta lei.

Art.  20  -  Ficam  criadas  as  classificae6es  funcionais  programaticas
14.101  vinculada a Secretaria da  Habita?ao e Saneamento Ambiental;  15.101
vinculada  a  Secretaria  de  Governo;  16.101  vinculada  ao  Gabinete  do  Vice-
Prefeito.

Paragrafo  I]nico  -A  classificaeao  de  funeao  programatica  11.101,
anteriormente  vinculada  a  Secretaria  de  Desenvolvimento   Urbano  e   Meio
Ambiente,  fica  vinculada,  a  Secretaria  do  Planejamento  e  Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente.

cApiruLO vi

DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.  21  -  Os  servidores  lotados  nos  6rgaos  a  serem  extintos  serao
transferidos para as respectivas secretarias que assumirem as competencias
dos   6rgaos   extintos,   na   medida   que   elas   forem   sendo   implementadas,
observadas as suas necessidades e as lotae6es para elas estabelecidas.

Art.  22  -  0  Chefe  do  Poder  Executivo  fica  autorizado  a  proceder  o
remanejamento das dotae6es ongamentarias dos 6rgaos extintos para aqueles
criados   por   esta   Lei,   sendo   suplementadas   em   caso   de   insuficjencja,
observada a Lei Federal n.° 4.320, de 17 de mango de 1964.

Art. 23 -Os 6rgaos da Administraeao lndireta, Funda?6es e Empresas
Ptlblicas terao as seguintes vinculae6es:

h



ESTADO DO CEARA
MUNIcipIO  DE   SOBRAL

I.             Imprensa oficial do Municipio -IOM, vinculada a secretaria
da Gestao;

11.            Fundaeao de Aeao social do  Municipio -FAS,  vinculada a
Secretaria da Sadde e Aeao Social;

Ill.           Autarquia  Municipal  de  Meio Ambiente -AMMA,  vinculada
a Secretaria do Planejamento e  Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente;

IV.          Servieo Aut6nomo de Agua e  Esgoto -SAAE,  vinculado a
Secretaria de Habita?ao e Saneamento Ambiental.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaeao, revogadas
as disposi?6es em contrarjo.
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ANEXO I . CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

N® CARGO SUBsl'DIO TOTAL3.300,00 QUANT
010203040506 SECRETARIOCHEFEDEGABINETE DO PREFEITOPROCURADORGERALDOMUNIcipIO - 3.300,00 012

- 3.300,00 3.300,00 001
- 3.300,00 3.300,00 001

SECRETAR 0 ADJUNTO - 2.200,00 2.200,00 010
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL - 2.200,00 2.200,00 001
SECRETARIO EXECUTIVO - - 2.200,00 2.200,00 002

0708 PRESIDENTE DO SAAE - - 2.200,00 2.200,00 001
SUPERINTENDENTE AMMA - - 2.200,00 2.200,,00 001

N® CARGO SIMBOLOGIA SALARIO BASE REPRESENT.1.805,76 TOTAL2.090,88
0910 CHEFE DE ESCRITORIO REP. CAPITAL - 285,12 001

DIRETOR PRESIDENTE DA IOMPRES.DAFUNDACAOACAOSOCIAL - 285,12 1.805,76 2.090,88 001
11 - 28512 1.805,761.805,76 2.090,882.090,88 001001
1213 DIRETOR  11 DAS-10

'285,12

PREFEITO DISTRITALPRES.COMISSAODE LICITACAO DAS-09 295,68 1.605,12 1.900,80 001
14 DAS-09 295 68 1.605,121.605,12 1.900,801.900,80 001001
151617 TESOUREIRO DAS-09

I295,68

ASSESSOR ESPECIAL DAS-08 274,56 1.415,04 1.689,60 007
ASSESSOR JURIDICO DAS-07 260,00 1.165,60 1.425,60 001

18 COORDENADOR DAS-07 260,00 1 .165 60 1 .425 60 070003
192021 DIRETOR IPRES.COMISSAO DE COMPRASPROCURADORASSISTENTE DAS-07 260,00 1.165,60

I1.425,60

DAS-07 260,00 1.165,60 1.425,60 001
DAS-07 260,00 1.165,60 1.425 60 00809122 GERENTE DAS-06 260,00260,00 1.060,00848,80 1.320,001.10880

23 SECRETARIA 11 DAS-05 0030192425 SECRETARIA I DAS-04 260,00 658,72
'918 72

ASSISTENTE TECNICO DAS-03 260,00260,00 521,44521,44 781,44781,44 04926272829 CONSELHEIRO TUTELAR DAS-03 005
CHEFE  DE  SERVICOS  11 DAS-02 260,00 384,16 644,16 075001
CHEFE  DE SERVICOS  I DAS-01 260,00 288,12 548,12
ENCARREGADO DE AREA DNM-04 260,00260,00260,00 521,44151,84109,60 781,44411,8436960 00430 AGENTE  LOCAL  111 DNM-03 003008063

31 AGENTE  LOCAL  11 DNM-02
323334 AGENTE LOCAL I DNM-01 260,00 67,36

'327,36

CHEFE  DE OFICINA MUNICIPAL DAS-09 295,68 1.605,12 1.900,80 001003
AUXILIAR DE  MECANICA VI DAS-06 260,00 1.060,00 1.320,00

353637 AuXIL lAR DE MECANICA IV DAS-04 260,00 658,72 918,72 016
AUXILIAR DE  MECANICAAIll DAS-03 260,00 521,44 781,44 015

UXILIAR  DE  MECANICA  11 DAS-02 260,00 384,16 644,16 026
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ANEXO I -CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO ESPEcfFICOS DA EDUCACAO
N® CARGO SIMBOLOGIA SALARIO BASE260,00 REPRESENT TO
38 VICE-DIRETOR I DMS-01 56,80

TAL316,80 QUANT.009

3940 SECRETARIO ESCOLAR I DMS-01 260,00 56,80 316,80 016032
SECRETARIO ESCOLAR  11 DMS-02 260,00 99,04 359 04

41 VICE-DIRETOR  11 DMS-02 260,00 99,04 359 04 020002025424344 DIRETOR  Ill DMS-03 260,00 141,28
I401 28

SECRETARIO ESCOLAR Ill DMS-03 260,00 141,28
'401,28

INSTRUTOR DE CIENCIASCOORDENADORPEDAGOGICO DNT-01 260,00 384,16 644,16 01245 SMS-01 260,00 405,28 665 28 070005024
46 VICE-DIRETOR IV DMS-04 260,00 405 28 665 28
4748 DIRETOR IV DMS-04 260,00 447,52 7 UIT .52.

NSTRUTOR DE LINGUAS DNT-02 260,00 521  55 781  55 01502803749 DIRETOR V DMS-05 260,00
I532,00 '792 00

505152 DIRETOR VICOORDENADOR PEDAGOGICOSUPERINTENDENTEESCOLAR DMS-06 260,00 669,28 929,28
DAS-05 260,00 848,80 1.108,80 001
DAS-08 274,56 1.415,04 1.689,60 001

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO ESPEciFICOS DA SAREPRESENTODE
N® CARGO SIMBOLOGIA SALARIO BASE260,00 T
53 ASSASSIASSIAUDASSIlsTENTE MUNICSTENTEMUNIC IPAL DE SAUDE VI AMS-06 2.840,00

OTAL3.100,00 QUANT.050

545 PAL DE SAUDE V AMS-05 260,00 2.340,00 2.600,00 0205565758 STENTE MUNICIPAL DE SAUDE IV AMS-04 260,00 2.140,00 2.400,00 040
TOR MUN CIPAL DE SAUDE AMS-03 295,68 1.605,12 1.900,80 006
STENTE MUNIC PAL DE SAUDE  11 AMS-02 260,00 1.290,00 1.550,00 030'I,. AMS-01 260,00 1.190,00 1 .450,00 060i=--|`I.II-I--


