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LEI N° 2179 DE 1  DE DEZEMBRO DE 2021.

ALTEF`A  A  LEI   N°,1,607,  DE  02  DE
FEVEREIRO DE 2017, E D^ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   SOBRAL   aprovou   e   o   Prefeito   Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1°  Os artigos 90,12,13,17,  27,  31  e 41  da  Lei  n°  1.607,  de 02 de fevereiro de
2017, passam a vigorar com a seguinte redaeao:

"Art. 9° Omissis.

Secretaria do Urbanismo, Habitagao e Meio Ambiente (SEUMA);

14.    Secretaria    dos    Direitos    Humanos    e    da    Assistencia    Social
(SEDHAS);

Art.12.  Omissis..
'...'
2. Vinculada a Secretaria do Urbanismo, Habitagao e Meio Ambiente:
2.1. Agencia Municipal do Meio Ambiente.

Art.  13.  Os Fundos Municipais,  instrumentos de natureza cont6bil,  sao
os seguintes:
'...J
2. Vinculado a Secretaria do Urbanismo, Habita?ao e Meio Ambiente..
2.1. Fundo Socioambiental do Municipio de Sobral;
2.2. Fundo Municipal de Apoio a Habitagao Popular;
2.3. Fundo Municipal de Habita?ao e lnteresse Social.
'...'
4. Vinculado a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistencia Social:
4.1. Fundo Municipal do Bern-Estar Social;
4.2. Fundo de Apoio aos Portadores de Deficiencias;
4.3. Fundo Municipal de Assistencia Social;
4.4. Fundo Municipal de Seguridade Social;
4.5.  Fundo Municipal das Defesas e dos Direitos Difusos;
4.6.  Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente.
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Art. 17. Os Conselhos Municipais de participagao social que integram a
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal s5o os seguintes:
'...J
3. Vinculado a Secretaria do Urbanismo, Habitagao e Meio Ambiente:
3.1.  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  da  cidade  de
Sobral;
3.2. Conselho Municipal do Plano Diretor;
3.3. Conselho Gestor do Fundo Socioambiental do Municipio de Sobral;
3.4. Conselho Municipal de Habitagao;
3.5.  Conselho  Gestor  do  Fundo  Municipal  de  Habitagao  e  lnteresse
Social.

'...'
5. Vinculado a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistencia Social:
5.1. Conselho de Apo.Io aos Poriadores de Deficienc.Ias;
5.2. Conselho Municipal de Seguran?a Alimentar e Nutricional;
5.3. Conselho Municipal dos Direitos e Prate?ao do ldoso;
5.4. Conselho Municipal de Assistencia Social;
5.5. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia;
5.6. Conselho Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente.

Art.  27.  A  Secretaria  do  Urbanismo,  Habitagao  e  Meio  Ambiente  tern
como  finalidade  definir  as   pollticas  pablicas  de  desenvolvimento  e
controle urbano, habitagao e meio ambiente no ambito do Municipio qe
Sobral,  realizando  o  planejamento,  o  ordenamento  e  o  controle  dos
ambientes natural  e construido,  bern oomo formulando e coordenando
a   politica   habitacional,   tragando   diretrizes,    estabelecendo   metas,
planejando  e  desenvolvendo  programas  especificos  voltadc)s  pare_ o
desenvolvimento habitacional do Municipio, al6m de desenvolver a?6es
de regulariza?ao fundiaria, competindo-Ihe:
I  -  elaborar,  coordenar,  executar  e  monitorar  as  politicas  e  diretrizes
relativas  ao  urbanismo,  a habitag5o e  ao meio  ambiente,  bern Corno. a
sua implementagao em articulagao com os demais 6rgaos e entic!.adps
do Poder Execultivo Municipal, avaliando, periodicamente, os resultados
Obtidos;
11  -  elaborar,  regulamentar  e  implementar  os  instrumentos _da. po.Ii_tic?
urbana  de  que  trata  o  art.  4®,Ill  da  Lei  Federal  n®  10.257,  de  10  de
julho de 2001, que instituiu o Estatuto da Cidade;
111  -  elaborar,  regulamentar  e  implementar  os  instrumentos  da  politics
municipal   de   rfleio   ambiente,   enquanto   6rgao   local   integrante   do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
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IV   -   propor,   em   articulagao   com   o   6rg5o   ou   entidade   municipal
responsavel,   a   formagao   de   cons6roio   intermunioipal,   objetivando
melhorias  nos  ambientes  natural  e  construldo  que   ultrapassem   os
limites do Municipio de Sobral;
V - proceder ao licenciamento de atividades ou empreendimentos, em
conformidade  com  o  que  estabelece  a  Lei  Organica  do  Municlpio,  a
legisla?ao  urbanistica  e  a  legisla?ao  ambiental  municipal,  estadual  e
federal em vigencia;
VI  - exeroer o controle,  o  monitoramento e a  avalia?ao dos ambientes
natural e construido do Municipio de Sobral;
VII  -  apoiar o 6rgao ou entidade  municipal  responsavel  nos processos
de cessao e concessao de uso de bens poblicos;
VIII  -  definir  e  aplicar  as  compensat6rias  previstas  em  Lei  pelo  nao
cumprimento   das   medidas   necess6rias   ao   controle   dos   ambientes
natural e construido;
IX  -  apoiar  e  orientar  tecnicamente  as  Secretarias  na  aplicagao  das
politicas e da legisla?ao urbanistica e ambiental municipal.,
X     -     articular-se     com     organizag6es     govemamentais     ou     n5o
governamentais   para   a   obtengao   de   suporfe   tecnico   e   financeiro
visando  a  implanta?5o  de  planos,  programas  e  projetos  relativos  aos
temas do urbanismo e do meio ambiente;
XI   -  disponibilizar  informag6es  para  a   sociedade  sobre   a   questao
urbanistica e ambiental;
XII -coordenar ag6es integradas na area de sua competencia quando
envolvam mais de urn 6rgao municipal, estadual elou federal;
XIll  -  administrar  o  tombamento  total  ou  paroial  de  bens  materials,
m6veis e im6veis, pablicos e pariiculares, e auxiliar no registro de bens
de  natureza  imaterial,  existentes  no  Municipio  de  Sobral,  bern  como
manter os  livros  do tombo e  preservar o  bern tombado,  quando for o
Caso;
XIV  -  restaurar  e   preservar  os  bens  culturais  materials,   m6veis  e
im6veis,  pertencentes  ao  patrim6nio  hist6rico  e  cultural  do  Municipio,
com sua prote?ao e valorizag5o.,
XV   -   disciplinar  e   orientar  a   execugao   de   obras  de   infraestrutura
privadas no Municlpio de Sobral;
XVI  -  definir,  com  a  colaboragao  das  demais  Secretarias  Municipais
relacionadas aos temas de Habitagao, a Politica e o Plano Habitac!onal
para  o   Municipio  de   Sobral,   observando  as  disposi?6es  do  Plano
Diretor do Municipio;
XVII -realizar estudos e pesquisas sobre a demanda de habitagao no
Municipio;
XVIII  -  elaborar  programas  habitacionais  e  de  regularizagao  fundiaria
que   promovam   a   ocupagao   do   territorio   de   forma   equil.ibrada   e
sustentavel;
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XIX   -   planejar,   coordenar,   executar   e   acompanhar   as   ag6es   dp
implanta?ao   de   habitag6es   de   interesse   social   e   as   ag6es   de
regularizagao fundiaria;
XX - mobi-Iizar e articular as iniciativas de organizag6es govemamentais
e nao-govemamentais voltadas para habitag6es de interesse sopial;
XXI  -  promover  a  captagao  de  recursos  de  instituig6es  nacionais  e
estrangeiras, destinados as a?6es voltadas para habitagao;
XXII  -  elaborar e  manter o  cadastro  dos  benefici6rios  dos  programas
habitacionais de interesse social implantados no Municlpio;
XXIII  -  integrar  os  projetos  habitacionais  com  os  investimentos  em
saneamento basico e demais servigos urbanos;
XXIV  -  fomentar  e  intermediar  a  concessao  de  financiamentos  para
aquisigao, construgao, ampliagao e reforma de moradias;
XXV   -    articular-se    com    os    Municipios   que    integram    a    Regiao
Metropolitana de Sobral, de modo a compatibilizar as ag6es e politicas
de  desenvolvimento  habitacional  e  de  regularizagao fundiaria,  com  as
ag6es de desenvolvimento do entomo, no ambito de sua comp_etencia;
Xxvl - desempenhar outras atividades necessarias ao cumprimento de
suas finalidades, bern como outras que lhe forem delegadas.

Art. 31. A Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistencia Social tern
como    filnalidade    estabelecer    e    promover    as    politioas    poblicas
municipais de direitos humanos_ e de desenvolvimento social, de acordo
com as diretrizes do Sistema Onico da Assistencia Social, competindo-
Ihe:
I  -  promover  e  coordenar  a  Politica  Municipal  de  Direitos  Humanos,
mediante   a   formulagao   de   diretrizes   gerais   e   a   identifiicagao   de
prioridades,   para  assegurar  os  direitos,  garant.Ias  e  liberdades  das
Pess0as;
11 -capacitar e qualificar os executores de politicas sociais na oferia de
servigos  integrados  que  tern  como  foco  os  segmentos  especificos
comuns a proteg5o de direitos;
Ill -promover a defesa dos direitos dos segmentos sociais especificos,
por meio do acesso a justi?a e 6rgaos de seguran?a pdblica:
IV  -  articular  e  encaminhar  demandas  de  atendimento  setorial  que
atuam  em  politicas  afins  aos  segmentos  especlficos  de  proteg5o  de
direitos,  em  especial  a  educagao,  a  saade,  a  seguran?a  pdblica  e  a
defesa do consumidor;
V - complementar e potencializar ag6es de politicas poblicas integradas
que tenham como orienta?5o os segmentos especifilcos de proteg5o de
direitos,   desenvolvendo  ag6es  afirmativas  com   base  na  pfatica  de
programas  voltados  aos  grupos  desfavorecidos  par sua
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classe,  genero,  raga,  etnia,  origem,  orientagao  sexual,  promovendo-
Ihes meios de garantia de seus direitos;
VI   -  executar  o   acolhimento   institucional   referente   aos  segmentos
especificos de protegao de direitos, em especial os casos demandados
pela justi?a, conselho tutelar e 6rgaos de seguranga pdblica.,_
VII    -    implementar   e    orientar   a    aplica?ao    de    metodologias    de
acolhimento para segmentos especiflcos de proteg5o de direitos;
VIII -planejar e executar ag6es e projetos de educagao pare os direitos
humanos;
IX  -  propor,  coordenar  e  executar  estudos  e  pesquisas  acerca  de
direitos    humanos,    objetivando    subsidiar,    atrav6s    da    populagao
sistem6tica  de  conhecimento,   a  formulagao  e  execugao  da  Politica
Municipal de Direitos Humanos;
X  -  gerir  os  fundos  municipais  vinculados  a  Secretaria  dos  Direitos
Humanos e da Assistencia Social;
XI  -  promover  pollticas  pablicas  de  inclusao  e  insengao  social  das
minorias;
XII - realizar a gest5o do Sistema  Unico de Assist6ncia  Social (SUAS)
no ambito do Municipio de Sobral, em conformidade com as diretrizes e
orientag6es nacionais;
XIII    -    elaborar   e    implementar   o    plano    mun.Ic.Ipal    de    educa§ao
permanente dos trabalhadores do SUAS;
XIV  -  gerir  o  cadastro  anico  dos  programas  sociais,  disponibilizando,
sistematicamente, informag6es junto aos demais 6rgaos do Municipio;
XV -organizar e gerenciar a rede pdblica do SUAS;
XVI  -  propor  e  desenvolver  em  conjunto  com  os  demais  6rgaos  e
entidades    do    Municipio    ag6es   de    enfrentamento    a    pobreza    e
erradicagao do trabalho infantil;
XVII -difundir as informag6es sobre vulnerabilidades e riscos sociais no
Municipio;
XVIII  -  promover  politicas  pdblicas  que  garantam   a  efetivagao  dos
direitos de crian§as, adolescentes e familias no ambito do Municipio de
Sobral, garantindo-Ihes proteg5o integral e prioridade absoluta;
XIX  -  coordenar,   articular  e  subsidiar  as  atividades  dos  Conselhos
Tutelares do Municlpio de Sobral;
XX - desempenhar outras  atividades  necessarias  ao  cumprimento  de
suas filnalidades, bern como outras que lhe forem delegadas.

Art. 41. Os Secretarios Municipais possuem a seguinte denominagao:
I - Secretario(a) Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio;
11 -Secretario(a)  Municipal do Planejamento e Gestao;
Ill -Secretario(a)  Municipal das Finangas;
IV - Secretario(a) Municipal da Educagao;
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V - Secret6rio(a) Municipal da Saade;
VI -Secretario(a) Municipal da lnfraestrutura;
VII -Secretario(a)  Municipal do Urbanismo,  Habitagao e Meio Ambiente.,
VIII -Secretario(a) Municipal da Conservag5o e Servigos P0blicos;
IX - Secret6rio(a) Municipal do Transito e Transporie;
X - Secretario(a) Municipal da Seguranga Cidada.,
Xl  -  Secretario(a)  Municipal  dos  Direitos  Humanos  e  da  Assistencia
Social;
XII    -    Secretario(a)     Municipal    do    Trabalho    e    Desenvolvimento
Econ6mico;
XIII -Secret6rio(a) Municipal da Cultura e Turismo;
XIV - Secretario(a) Municipal da Juventude, Esporte e Lazer.
§1°  Os  Secretarios  Municipais  terao  prerrogativas  compativeis  com  a
dignidade da fun?ao.
§2° a Chefe do Gabinete e o Procurador Geral do Municipio possuem
remuneragao equivalente  a  de  Secretario  Municipal,  sem  prejuizo  dos
direitos e vantagens previstos em leis especlficas."

Art.  2°  Ficam  promovidas  as  seguintes  altera96es  na  estrutura  administrativa  do
Poder Executivo Municipal:

I  -  A  Secretaria  do  Urbanismo  e  Meio  Ambiente  passa  a  denominar-se  Secretaria
Municipal do Urbanismo,  Habitagao e Meio Ambiente;
11  -  A  Secretaria  dos  Direitos  Humanos,   Habitaeao  e  Assistencia  Social  passa  a
denominar-se Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistencia Social;
Ill   -   0   Fundo   Municipal   de  Apoio   a   Habitagao   Popular,   o   Fundo   Municipal   de
Habita9ao  e  lnteresse  Social,   o  Conselho  Municipal  de-Thabitacao  e--o  -C6-nselho
Gestor do Fundo Municipal de Habitagao e lnteresse Social passam a ser vinculados
a Secretaria do Urbanismo,  Habitagao e Meio Ambiente;
lv -0 programa instituido pela Lei Municipal n° 1.636, de 20 de junho de 2017 passa
a ser executado pela Secretaria do Urbanismo,  Habitagao e Meio Ambiente.

Art.   3°  As  alterae6es  da  estrutura   administrativa  estabelecida§  nesta   Lei  serao
implantadas  gradativamente,  a  medida  que  os  demais  instrumentos  ongamentarios,
legais e regulamentares forem se concretizando.

Art. 4°  Fica o Chefe do  Executivo  Municipal autorizado a proceder no ongamento do
Municipio,  mediante  Cr6ditos  especiais,  as  alterag6es  que  se  fizerem  necessarias
para as mudangas decorrentes desta Lei.

Pafagrafo   llnico.   Os   6rgaos   e   entidades   que   sofrerem   alteragao   nas   suas
atribuig0es,    decorrentes   desta    Lei,   ficam   autorizados   a    realizar
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orgamentaria   prevista   na   Lei  Orgamentaria  Anual,   ate  que  sejam   realizados  os
devidos ajustes ongamentarios.

Art.  5°  Os  direitos  e  obrigac6es  dos  6rgaos  sucedidos  transferem-se  aos  6rgaos
sucessores no limite das competencias transferidas.

Art. 6° 0  Poder Executivo fica  autorizado a publicar no  Diario Oficial do Municipio a
integra   da   Lei   n°   1607/2017   com   as   alterag6es   resultantes   das   Leis   que   a
sucederam,  devendo-se,   para  tanto,   proceder  a  renumeragao  dos  seus  artigos,
incisos, titulos, capitulos e sess6es.

Art. 7° Esta Lei entrara em vigor a partir de 1° de janeiro de 2022.

Art. 8° Ficam revogadas as disposie6es em contrario.

PACO    MUNICIPAL    PREFEITO    JOSE    EUCLIDES    FERREIFIA    COMES
JUNIOR, em 1  de dezembro de 20

EITO  DE

V'STO
Munlcfplo de Sobral

Rodrlgo Mesquita Aradjo
Procurador Geral do  Municlplo - OAB/CE  N9  20.301
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SANCA0 PREFEITURAL N° 2145/2021

Ref.  Projeto de Lei N° 196/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal.

Ap6s analise do Projeto de Lei em epigrafe, o qual "Altera a Lei N° 1.607, de 02 de
fMe¥:ire:;raid:e2°S:br:,,dapr°ount:::japmr:¥j::nc:::"'saupar°V3i°N8a'3auEgxuftL:JcfTaATarf

lRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFE[TO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JONloR, em
1 de dezembro de 2021.

V'STO
Munic/pio de Sobral

Rodrlgo Mesquita Aratijo
Procurador Geral do  Municlpio -OAB/CE NQ 20.301
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