
LEI Nº 1.566, DE 30 DE MAIO DE 2005

“Dispõe sobre a reestruturação administrativa do Poder 
Executivo  Municipal  de  Guaranésia  e  dá  outras 
providências”

O Povo do Município de Guaranésia -MG, por seus representantes 
legais  aprova  e  eu,  Sílvio  Gonçalves  Ribeiro  Dias,  Prefeito 
Municipal, em seu nome sanciono a seguinte Lei:

DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL
CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Art.  1º.  A  Prefeitura  Municipal  de  Guaranésia  é  a  expressão  do  Poder 
Executivo local, funcionando sob a organização administrativa constante desta Lei.

Art.  2º.  A  organização da Administração Municipal  do  Poder  Executivo de 
Guaranésia compreende os seguintes agrupamentos:

I- de estrutura básica;
II- de estrutura complementar.

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGÂNICA BÁSICA 

Art.  3º.  A estrutura orgânica básica da Prefeitura Municipal  de Guaranésia 
compreende: 

I – ÓRGÃOS COLEGIADOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DELIBERATIVA: 

1 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA
2 - Conselho Municipal de Educação
3 - Conselho Municipal  de Acompanhamento e Controle Social  do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  e de Valorização do 
Magistério- FUNDEF
4 - Conselho Municipal de Assistência Social 
5 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
6 - Conselho Municipal de Alimentação Escolar
7 - Conselho Municipal de Saúde
8 - Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Guaranésia.
9 - Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável 
10 - Conselho Municipal do Turismo 
11 - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Programa de 
Garantia de Renda Mínima 
12 - Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente 
13  -  Conselho  Municipal  de  Política  de  Administração  e  Remuneração  de 
Pessoal 

1



14 - Conselho Municipal de Defesa do Consumidor
15 - Conselho Municipal do Bem Estar Social 
16 - Conselho Municipal de Entorpecentes
17 - Conselho Municipal de Desportos 
18 - Conselho Municipal de Desenvolvimento 
19 - Comissão Municipal de Emprego 
20 - Conselho Municipal do Idoso 

II  -  ÓRGÃOS  DE  CONTROLE,  ASSESSORAMENTO,  DE  PLANEJAMENTO, 
COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PREFEITO MUNICIPAL.

1 - Controladoria 
2 - Procuradoria e Corregedoria Geral
3 – Gabinete do Prefeito 
4 - Coordenadoria Contábil Financeira 
5 - Centro de Processamento de Dados

III - ÓRGÃOS DE ATIVIDADES – MEIO

1 - Departamento de Pessoal, Recursos Humanos e Treinamento
2 - Departamento de Licitação, Compras e Material
3 - Departamento de Patrimônio, Protocolo, Arquivo e Serviços Gerais
4 - Departamento de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria 
5 - Departamento de Cadastro,Tributos e Fiscalização

IV - ÓRGÃOS DE ATIVIDADES - FIM

1 - Departamento Municipal de Educação
2 - Departamento de Cultura e Turismo
3 - Departamento de Esporte e Lazer
4 - Departamento de Saúde
5 - Departamento de Assistência Social
6 - Departamento de Obras e Urbanismo
7 - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I
DA CONTROLADORIA

Art.  4º.  Para  o  exercício  das  atividades  de  auditoria  interna  fica  criada  a 
Controladoria,  que  será  implementada  por  uma  Comissão  de  Controle  Interno  da 
Prefeitura de Guaranésia.

Parágrafo  único.  Compete  a  Controladoria  executar  a  auditoria  interna, 
preventiva e de controle, nas áreas administrativa, financeira, patrimonial, operacional e 
de custos, junto à Administração Direta.

Art.  5º.  Fica  criada  a  Comissão  de  Controle  Interno  da  Prefeitura  de 
Guaranésia,  composta  por  três  servidores  efetivos  e  respectivos  suplentes.  As 
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atribuições dos membros da Comissão de Controle Interno serão objeto de regulamento 
a ser baixado mediante Decreto do Prefeito Municipal.

SEÇÃO II
DA PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL  

Art.  6º.  A  Procuradoria  e  Corregedoria  Geral  é  o  órgão de  representação 
judicial e de assessoramento jurídico da Prefeitura, competindo-lhe especialmente:

I - pronunciar-se sobre assuntos que envolvam aspectos jurídicos atinentes à 
Prefeitura  e  representá-la  perante  os  órgãos  do  Poder  Judiciário  e  de  jurisdição 
administrativa  fixando  a  orientação  jurídica  a  ser  seguida  em todas  as  instâncias  e 
promovendo a sua defesa;

II  – prestar assessoramento jurídico aos órgãos e unidades da Prefeitura em 
geral, sobre assuntos afetos à sua competência;

III - coletar, organizar e manter cadastro de jurisprudência, doutrina e legislação 
de interesse do Município;

IV - elaborar anteprojetos de lei e de decreto;
V - elaborar e revisar minutas de contratos e convênios;
VI - promover a cobrança judicial dos créditos do Município;
VII - elaborar pareceres jurídicos sobre consultas formuladas pelos órgãos da 

Prefeitura;
VIII  -  preparar  as  razões  de  veto  e  elaborar  informações  que  devam  ser 

prestadas à Câmara Municipal;
IX - zelar pela exata e uniforme observância das leis e promover sua aplicação e 

divulgação;
X - redigir ofícios ou outros documentos que envolvam aspectos jurídicos;
XI – promover a apuração de responsabilidades de servidores municipais,  na 

forma da lei,  mediante instauração, instrução, julgamento de sindicância e processos 
administrativos disciplinares, bem como apreciação e julgamento dos recursos cabíveis;

XII  – expedir  instruções e atos normativos,  bem como coordenar  e  executar 
todas as atividades relativas à disciplina dos servidores públicos municipais;

XIII – manter atualizado o registro das penalidades disciplinares cometidas pelos 
servidores;

XIV – determinar medidas para correção de desvios de função;
XV – receber reclamação do público em geral, relativamente ao funcionamento 

dos serviços municipais;
XVI – emitir  parecer,  orientar e promover os procedimentos de licitação,  nos 

termos da legislação federal em vigor, em coordenação com a Coordenadoria Contábil 
Financeira  e  o  Departamento  de  Licitação,  Compras  e  Material  e  demais  órgãos 
interessados. 

XVII  -  executar  outras  atividades  correlatas  determinadas  pelo  Prefeito 
Municipal.

Parágrafo  único.  À  Procuradoria  e  Corregedoria  Geral  compete  ainda  as 
atribuições que lhe são pertinentes contidas na Lei Orgânica Municipal.

SEÇÃO III 
DO GABINETE DO PREFEITO 
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Art. 7º. Ao Gabinete do Prefeito compete:

I  -  assistir  o Prefeito  no desempenho de suas atribuições constitucionais,  na 
coordenação e articulação política, nas relações com a sociedade civil e coordenar a 
política de comunicação social do Governo Municipal.

II - coordenar a formulação, a execução e a avaliação das políticas públicas 
visando o desenvolvimento econômico, tecnológico, social e institucional do município 
de Guaranésia;

III  -  propor  e  executar  políticas  de  recursos  humanos  e  modernização 
administrativa;

IV  -  planejar  e  executar  as  atividades  de  divulgação,  de  expediente, 
comunicações e atos secretariais do Prefeito Municipal.

V  -  prestar  assistência  e  assessoramento  direto  e  imediato  ao  Prefeito 
competindo-lhe as funções políticas de atendimento de munícipes e de ligação com a 
Câmara Municipal, 

VI  – exercer o princípio de coordenação, a fim de que nenhum assunto seja 
submetido à decisão da autoridade administrativa competente, sem ter sido previamente 
coordenado através de consultas e entendimentos que propiciem soluções integrais e 
em sincronia com a política geral e setorial do Governo, obtendo assim a formulação, a 
execução  e  a  avaliação  das  políticas  públicas  entrosadas  com  as  atividades  da 
Administração, de modo a evitar a duplicidade de atuação, a dispersão de recursos, a 
divergência de soluções, harmonizando todas as atividades submetendo-as ao que foi 
planejado e poupando-as de desperdícios, em qualquer de suas modalidades;

VII - executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Ao Gabinete do Prefeito compete as atribuições dos artigos 
142 a 146 da Lei Orgânica Municipal.

SEÇÃO IV
DA COORDENADORIA CONTÁBIL FINANCEIRA 

Art. 8º. À Coordenadoria Contábil Financeira compete: 

I  -  promover  a  elaboração  do  Plano  de  Ação  do  Governo  coordenando  a 
participação dos demais órgãos da Prefeitura;

II  -  planejar,  coordenar,  implementar  e  fiscalizar  o  recebimento  das  rendas 
municipais, os pagamentos dos compromissos do Município e as operações relativas a 
financiamentos e repasses;

III  -  planejar,  coordenar,  implementar  e  fiscalizar  a  contabilização  financeira, 
patrimonial e orçamentária do Município, nos termos da legislação em vigor;

IV - planejar, coordenar, implementar e avaliar a prestação de contas anual do 
Município,  incluindo  demonstrativos  e  outros  atos  similares  exigidos  pela  legislação 
fiscal;

V - planejar, coordenar, implementar e fiscalizar o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, o Orçamento Programa Anual e o Plano Plurianual;

VI - planejar, coordenar e implementar as atividades de elaboração e  aplicação 
da  legislação  tributária  e  fiscal  do  município  e  respectiva  fiscalização;  elaboração, 
manutenção e atualização do “Cadastro Técnico Municipal”.

VII - executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.
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SEÇÃO V
DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Art. 9º. Ao CPD compete: 

I- manter em funcionamento os servidores da internet,e-mails e sistemas 
administrativos;

II- manter em perfeito funcionamento todos os equipamentos do setor;
III- promover as instalações e atualizações e backup de todos os softwares 

necessários ao perfeito funcionamento da Administração Municipal ;
IV- promover estudos de novos sistemas e / ou arquiteturas administrativas e 

operacionais de hardware visando a melhoria do setor;
V- promover  suporte  ao  cessionário  dos  sistemas  de  informações 

municipais.

SEÇÃO VI
DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE 

GUARANÉSIA 

Art. 10. O Prefeito Municipal poderá celebrar convênio, contrato, acordo ou 
ajuste com órgãos ou entidades públicas e privadas, federais, estaduais e municipais na 
forma da Lei, visando à obtenção de cooperação técnica, administrativa ou financeira, 
de  modo  especial  para  manter  o  funcionamento  no  Município  de  Guaranésia,  de 
unidades para alistamento militar, alistamento eleitoral, defesa do consumidor, emissão 
de carteiras profissionais e de saúde, defesa civil, educação, pesos e medidas, proteção 
ao patrimônio histórico, manutenção da ordem pública e do trânsito urbano, bem como 
serviços e atividades dos direitos de cidadania de seu município e os inscritos como de 
competência comum da União, do Estado e do Município segundo a Constituição da 
República e do Estado.

Parágrafo  único.  Os instrumentos  referidos  no  artigo  disciplinarão  sobre  a 
direção, coordenação, execução e a forma de atuação e fiscalização no Município dos 
respectivos órgãos, entidades ou instituições.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-MEIO 

SEÇÃO I
DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTO 

Art.  11.  O  Departamento  Municipal  de  Pessoal,  Recursos  Humanos  e 
Treinamento é o órgão central e normativo responsável pelo planejamento, coordenação 
e execução de atividades relacionadas com pessoal, recursos humanos e treinamento; 
recrutamento  e  seleção;  elaboração  da  Folha  de  Pagamento;  aplicação  das  leis  e 
regulamentos; Avaliação de Desempenho dos servidores para efeito de crescimento na 
carreira; questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades; inspeção 
médica para a admissão, concessão de licenças, aposentadorias e outros benefícios e 
ainda manter atualizados os dados cadastrais dos servidores. 
Compete-lhe ainda:
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I - promover estudos e pesquisas para determinar e detectar os problemas de 
recursos humanos que impeçam o desenvolvimento organizacional da administração;

II - promover e incentivar as campanhas internas de prevenção de acidentes de 
trabalho;

III - manter os registros funcionais atualizados;
IV - acompanhar a evolução dos gastos com pessoal, para os fins do controle 

respectivo;
V - fornecer os elementos necessários à elaboração de proposta orçamentária;
VI - expedir declarações pertinentes à área de recursos humanos;
VII  –  promover  pesquisa  junto  aos  servidores  para  direcionar  os  cursos, 

treinamentos  e  capacitação  oferecidos  pelo  Departamento  tendo  em  vista  as 
necessidades o e desenvolvimento dos servidores  e da Administração; 

VIII  –  promover  a  atualização  periódica  da  legislação  específica  relativa  a 
pessoal e recursos humanos. 

IX –manter contínuo entrosamento  com o Setor de Medicina do Trabalho .
X - exercer outras atividades correlatas.

SEÇÃO II
DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E MATERIAL

Art. 12. O Departamento de Licitação, Compras e Material é o órgão central e 
normativo responsável pelo planejamento,  coordenação e execução das compras de 
bens e serviços em suas várias modalidades; Compete-lhe: 

I - elaborar e submeter à aprovação os editais de licitação e expedientes sobre 
dispensa e inexigibilidade de licitação;

II - desenvolver mercado de fornecedores de bens e serviços específicos das 
diversas áreas de interesse da Prefeitura;

III – implantar e manter banco de preços dos materiais e serviços regularmente 
adquiridos pela Prefeitura;

IV - promover as negociações técnicas e comerciais pertinentes em todos os 
processos  de  compras  de  bens  e  serviços,  tendo  como  referencial  as  previsões 
orçamentárias e aprovação do relatório final de negociação;

V - administrar os contratos de fornecimento  e de registro de preços;
VI - identificar e cadastrar os fornecedores de bens e serviços;
VII – gerenciar o processo de notificação a fornecedores infratores em relação 

às  condições  contratuais  estabelecidas,  sugerindo  através  de  pareceres  o  tipo  de 
penalidades;

VIII - manter atualizado o cadastro de materiais de uso específico da Prefeitura;
IX - receber, conferir e inspecionar os materiais adquiridos pelo Departamento;
X - programar e executar a distribuição de materiais para os órgãos e unidades 

da Prefeitura;
XI - acompanhar os órgãos e unidades na elaboração e ou retificação de suas 

programações de consumo;
XII - planejar e controlar os níveis de estoque;
XIII  -  garantir  a  correta  estocagem  e  movimentação  dos  materiais  no 

Almoxarifado;
XIV  -  coordenar  os  inventários  rotativos  e  anuais  elaborando  os  respectivos 

relatórios;
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XV  -  zelar  pelas  condições  de  armazenagem  e  conservação  dos  materiais 
corrigindo as condições inadequadas. 

XVI - exercer outras atividades correlatas.

SEÇÃO III
DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ARQUIVO E SERVIÇOS 

GERAIS 

Art. 13. O Departamento de Patrimônio, Protocolo, Arquivo e Serviços Gerais 
é o órgão central e normativo responsável pelo planejamento, coordenação e execução 
das atividades do patrimônio mobiliário; do gerenciamento do arquivo administrativo e 
técnico dos órgãos; da execução e supervisão dos serviços de protocolo, comunicação 
e  reprografia;  da  supervisão  dos  serviços  de  zeladoria,  vigilância,  limpeza,  copa  e 
manutenção  de  equipamentos  e  instalações.  Compete-lhe  ainda  exercer  outras 
atividades correlatas.

SEÇÃO IV
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOURARIA 

Art. 14. O Departamento Orçamentário e de Tesouraria é o órgão central e 
normativo  responsável  pela  coordenação  da  elaboração  da  proposta  do  orçamento 
anual, plurianual e de diretrizes orçamentárias, nos termos e prazos legais.
Compete-lhe:

I - acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos à disposição 
da Prefeitura;

II – coordenar o processo de liberação de recursos e suplementação financeira, 
visando adequar a programação à disponibilidade orçamentária e financeira;

III  – acompanhar e prestar informações sobre a situação físico-financeira dos 
projetos e atividades constantes do Orçamento dos órgãos da Administração Municipal;

IV - acompanhar as licitações e a execução de contratos, convênios e ajustes 
dos órgãos e sua respectiva prestação de contas;

V - compete-lhe ainda consolidar solicitações e informações para elaboração do 
orçamento anual; 

VI  -  executar  pagamentos  devidamente  autorizados e processados e demais 
compromissos do Município;

VII  -  guardar  valores  da  Prefeitura  ou  de  terceiros,  quando  oferecidos  em 
caução;

VIII - restituir, depois de legalmente autorizados, os valores guardados;
IX - verificar a posição contábil do saldo bancário da Prefeitura e do saldo de 

caixa,  informando-os  mediante  boletins  diários  ao  Prefeito  e  ao  Diretor  a  que  é 
subordinado;

X -  executar  o  pagamento  de  pessoal  e  controlar  os  pagamentos  efetuados 
através da rede bancária;

XI - executar programas de realização de estoque de recursos financeiros, de 
acordo com as normas de Direito Financeiro e a legislação do mercado de capital;

XII  -  conciliar  as  disponibilidades  financeiras  e  a  movimentação  das  contas 
correntes bancárias;

XIII - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, 
relatórios e pareceres;
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XIV - controlar e registrar as receitas próprias, transferências constitucionais e 
legais e transferências voluntárias;

XV - controlar e registrar as receitas de fundos municipais;
XVI  -  realizar,  diretamente  ou  por  delegação,  os  recolhimentos  das  rendas 

municipais de qualquer natureza;
XVII - exercer outras atividades correlatas.

SEÇÃO V 
DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO

Art.  15.  O  Departamento  de  Cadastro,  Tributos  e  Fiscalização  é  o  órgão 
central  e  normativo  responsável  pela  elaboração,  implantação,  acompanhamento  e 
atualização do Código Tributário do Município;
Compete-lhe: 

I – a elaboração e atualização do cadastro fiscal relativo aos impostos territoriais 
urbanos, o cadastro de prestadores de serviços, o cadastro do comércio e o cadastro de 
contribuintes;

II – o lançamento e a arrecadação dos impostos, taxas e contribuições devidas 
ao município;

III – a atualização, o controle e a cobrança da dívida ativa do município;
IV – promover os atos de fiscalização tributária;
V – executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO V 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-FIM

SEÇÃO I 
DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Art. 16. O Departamento Municipal de Educação é o órgão responsável pelo 
planejamento, organização, direção, coordenação, execução, controle e avaliação das 
ações setoriais a cargo do município relativas à garantia e a promoção da educação, 
com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho. 

SEÇÃO II
DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Art. 17. O Departamento de Cultura e Turismo é o órgão central e normativo 
responsável pelo planejamento, direção, coordenação, execução, controle e avaliação 
das ações setoriais a cargo do município relativas ao incentivo à valorização e à difusão 
das  manifestações  culturais  da  população  de  Guaranésia,  da  política  cultural  do 
município, dos programas e atividades relacionados com o negócio turismo, objetivando 
a  sua expansão,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de 
emprego e renda e a divulgação do potencial turístico do município, inclusive por meio 
de medidas promotoras das manifestações populares. 
Compete-lhe: 

I  –  planejar,  coordenar  e  executar  programas  e  atividades  relacionadas  à 
preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;
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II – formular e implementar a política de apoio às entidades culturais privadas e 
públicas  do  Município,  bem  como  às  manifestações  culturais  organizadas  pela 
população dos centros urbanos e da zona rural;

III – planejar, coordenar e executar a política municipal de arquivos históricos, 
incluindo as regras cabíveis para se garantir o pleno acesso pelo público interessado.

IV - promover e difundir as atividades de turismo rural no município.
V - executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO III
DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 

Art. 18. O Departamento de Esporte e Lazer é o órgão central e normativo 
responsável pelo planejamento, direção, coordenação, execução, controle e avaliação 
das ações setoriais a cargo do município relativas ao esporte e lazer. É o órgão central e 
normativo responsável pelo planejamento, coordenação e execução dos programas e 
atividades  relacionadas  com as  práticas  esportivas,  recreativas  e  de  lazer,  inclusive 
mediante incentivos às práticas organizadas pela população;
Compete-lhe:

I  -  programar  atividades  de  implantação  e  manutenção  de  equipamentos 
destinados à prática de esporte, recreação ou lazer.

II - programar eventos comunitários e Ruas de Lazer.
III - executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV
DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Art.  19.  O Departamento  Municipal  de Saúde  é  o órgão responsável  pelo 
planejamento,  coordenação e execução de atividades ligadas à saúde,  bem como a 
prestação de assistência médico-social à comunidade, competindo-lhe especificamente 
a direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, tais como:

I - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e 
gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II  -  Participar  do  planejamento,  programação  e  organização  da  rede 
regionalizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com a sua Direção 
Estadual;

III  -  Participar  da  execução,  controle  e  avaliação  das  ações  referentes  às 
condições e aos ambientes de trabalho;

IV - Executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saúde do trabalhador;
e) de saneamento básico; e

V - Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos 
para a saúde;

VI  -  Colaborar  na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e 
federais competentes, para controlá-las;
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VII - Participar de consórcios administrativos intermunicipais;
VIII -Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX  -  Celebrar  contratos  e  convênios  com  entidades  prestadoras  de  serviços 

privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
X  -  Celebrar  contratos  e  convênios  com  órgãos  ou  entidades  públicas  ou 

privadas prestadoras de serviços de saúde;
XI - Controlar, avaliar, auditar e fiscalizar os serviços executados por quaisquer 

órgãos ou entidades, públicas ou privadas, prestadoras de serviços de saúde vinculada 
ao SUS municipal;

XII - Normatizar complementarmente as ações de serviços públicos de saúde no 
seu âmbito de atuação. 

XIII – executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 20. Ao Departamento de Assistência Social compete: 

I - Planejar, coordenar, organizar, dirigir, executar, controlar e avaliar  as ações 
setoriais a cargo do município, que visem o desenvolvimento social da população por 
meio de ações relativas ao  fomento e apoio a geração de trabalho e emprego;  ao 
esporte e lazer; à prevenção ao uso de entorpecentes e à recuperação de dependentes; 
cumprimento  das  normas  de  direitos  humanos,  à  assistência  social  e  à  proteção 
especial  de  crianças  e  adolescentes,  ao  idoso  e  ao  portador  de  deficiência;à 
recuperação das pessoas, especialmente os jovens,  para reintegra-las à sociedade;

II - desenvolver programas de apoio e de assistência jurídica gratuita ao pessoal 
carente do município; 

III - propor e monitorar convênios para transferência de recursos para entidades 
de assistência social do município; 

IV -  articular-se com os movimentos  sociais organizados,  visando acionar  os 
Conselhos  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  Defesa  Civil  e 
implementar suas deliberações;

V - promover o levantamento de recursos locais que possam ser utilizados no 
socorro e auxílio aos necessitados; 

VI  -  fiscalizar  a  aplicação  de  subvenções  consignadas  no  orçamento  para 
entidades de assistência social ou filantrópica.

VII  –  implantar  programas  de  assistência,  bem  como  acompanhar  o 
desenvolvimento relativo a Casa Transitória da Criança e do Adolescente;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

SEÇÃO VI 
DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 

Art. 21. O Departamento de Obras e Urbanismo é o órgão responsável pelo 
planejamento, coordenação e execução de atividades relativas às obras de construção e 
reforma do Município, incluindo dentre estas, a abertura, pavimentação e conservação 
de vias e logradouros públicos, abertura e conservação de galerias de águas pluviais, 
guias, meios fios, e sarjetas e sua respectiva manutenção e conservação; construção de 
obras públicas de interesse municipal,  na zona urbana,  bem como a fiscalização de 
loteamentos  e  obras  particulares;  prestação,  execução  e  manutenção  do serviço  de 

10



limpeza pública e coleta de lixo, estação rodoviária, matadouro municipal, mercados e 
feiras,  cemitérios  e  fiscalização  dos  serviços  públicos  concedidos,  permitidos  ou 
autorizados; manutenção de praças, jardins e arborização da cidade; articular-se com os 
demais órgãos municipais para integração de suas atividades. Compete-lhe ainda:  

I - planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de regulação 
urbana,  -  incluindo  parcelamento,  ocupação  e  uso  do  solo  urbano,  edificações  e 
posturas, visando ao pleno cumprimento da função social da propriedade e ao bem-
estar da população;

II  -  manter,  atualizar  e  desenvolver  sistema  de  informações  pertinentes  às 
atividades  e  serviços  urbanos,  inclusive  visando  garantir  articulação  das  ações 
municipais com projetos e iniciativas regionais, estaduais e federais;

III - planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de defesa civil em 
caráter preventivo e em casos de emergência ou calamidade pública;

IV - planejar, coordenar e controlar as atividades de proteção dos bens, serviços 
e instalações do Município;

V - planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relacionadas com o 
Plano de Obras Públicas Municipais;

VI  -  planejar,  coordenar,  controlar  e  executar  as  atividades  referentes  à 
realização e fiscalização de estudos técnico-econômicos e projetos de engenharia de 
obras públicas municipais.

VII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 22. Quanto às atividades de Transportes compete-lhe:

I  -  planejar,  coordenar,  controlar  e  executar  as  atividades  de  prestação  de 
serviços  públicos  de  transporte,  cuidando  da  segurança,  estado  de  conservação  e 
manutenção da frota de veículos da Prefeitura;

II  -  exercer  o  controle  sobre  a  habilitação  dos motoristas  e promover  o  seu 
treinamento considerando a especificidade do veículo de trabalho;

III - observar e controlar a escala de trabalho dos motoristas cuidando para que 
cumpram o período necessário de descanso entre uma jornada e outra;

IV - providenciar os consertos necessários na frota de veículos da Prefeitura;
V  -  anotar  e  conferir  na  entrada  e  saída  dos  veículos  para  o  trabalho  a 

quilometragem e consumo de combustível e demais implementos necessários ao bom 
desempenho do veículo.

VI - exercer outras atividades correlatas.

SEÇÃO VII
DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUÁRIO 

Art. 23. Ao Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário 
compete planejar,  organizar,  dirigir,  coordenar,  executar,  controlar  e avaliar as ações 
setoriais a cargo do município relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, ao 
gerenciamento  dos  recursos  hídricos  e  à  articulação  das  políticas  de  gestão  dos 
recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável. 
Compete-lhe ainda: 
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I - desenvolver atividades de educação ambiental e atuar no sentido de formar 
consciência pública da necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente;

II  –  normatizar,  coordenar  e  monitorar  a  política  de  áreas  verdes  e  de 
arborização do Município e desenvolver estudos e projetos sobre a matéria. 

Art. 24. Quanto às estradas e caminhos municipais compete-lhe: 

I  -  manter  controle  direto  sobre  a  conservação  das  estradas  existentes  no 
território municipal, verificando sua capacidade de uso em segurança;

II  -  verificar  a  necessidade  de  abertura  de  estradas  no  território  municipal, 
notadamente na área rural;

III  -  verificar  a  possibilidade  de  intercâmbios  com outros  municípios,  com  o 
Estado ou com a União para execução das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV  -  propor  inclusão  de  previsões  e  metas  nas  legislações  orçamentárias 
municipais e acompanhar a execução respectiva;

V - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, 
relatórios e pareceres;

VI – exercer a fiscalização de obras de construção e de obras de conservação 
de estradas.

VII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 25. Quanto às atividades de Agricultura compete-lhe:

I – planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações 
setoriais  a  cargo  do  município  relativas  ao  fomento  e  ao  desenvolvimento  da 
agropecuária,  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis  e  ao  transporte, 
armazenamento,  comercialização  e  distribuição  de  alimentos,  utilizando  inclusive 
intercâmbios com órgãos como a Emater, universidades e demais entidades ligadas ao 
meio rural e ao agronegócio.

II - exercer outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VI
DO REGIMENTO INTERNO DA PREFEITURA

Art.  26.  O  Regimento  Interno  da  Prefeitura  será  baixado  por  Decreto  do 
Prefeito Municipal, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da vigência desta 
Lei.

Art. 27. O Regimento Interno explicitará as atribuições específicas dos órgãos 
e das unidades da estrutura administrativa básica e complementar da Prefeitura.

Art.  28.  No  Regimento  Interno  o  Prefeito  Municipal  poderá  delegar 
competência aos Diretores  para proferirem despachos decisórios,  exceto os que lhe 
forem privativos, segundo a Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
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Art. 29. Ficam criados todos os órgãos e unidades componentes da estrutura 
administrativa básica e complementar mencionados nesta Lei, os quais serão instalados 
e implantados a partir da data da publicação desta Lei.

§ 1º. Serão automaticamente extintos os órgãos da estrutura administrativa 
anterior, passando a integrar o acervo do novo órgão, os recursos materiais, instalações 
e equipamentos do órgão extinto.

§ 2º. A subordinação hierárquica define-se no enunciado das competências, 
nas posições de cada órgão e no organograma geral da Prefeitura que acompanha a 
presente Lei, disposta no Anexo I.

Art.  30.  O  Prefeito  Municipal,  mediante  lei  específica,  criará  os  cargos 
comissionados  de  recrutamento  amplo  e  de  recrutamento  restrito,  bem  como  suas 
competências específicas, em um prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da vigência desta 
lei. 

Art.  31.  O Prefeito,  mediante  Decretos,  Portarias,  Circulares  e  Ordens  de 
Serviços  estabelecerá  normas  operacionais  dos  serviços  administrativos,  adotando 
rotinas, procedimentos e formulários que assegurem sua racionalização e produtividade.

Art. 32. Os atuais cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo 
e  de  recrutamento  restrito,  serão  mantidos  até  que  venha  a  serem  extintos  ou 
transformados mediante lei específica. 

Art. 33. Para exercer a função de titular dos órgãos integrantes da estrutura 
estabelecida nesta Lei, poderá o Prefeito designar titular de órgão para responder por 
outro, com vencimento apenas de um cargo, sem qualquer gratificação, como medida 
de contenção de despesas.

Art. 34. A Casa da Memória, criada pela Lei Municipal nº 1.455/2001, passa a 
subordinar-se ao Departamento de Cultura e Turismo.

Art. 35. O Centro Cultural Fernandina Tavares Paes passa a subordinar-se ao 
Departamento de Cultura e Turismo.

Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas, no 
corrente exercício, por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art.  37.  Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especificamente às contidas na Lei Municipal Nº 1.403/99.

 
Paço Municipal de Guaranésia, 30 de maio de 2005.

Dr. Silvio Gonçalves Ribeiro Dias
PREFEITO MUNICIPAL
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