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Prefeitura inaugura
novas praças na Água
Fria e no João Bonito

O prefeito Luiz Antônio, dando con-
tinuidade a agenda positiva de inaugu-
rações, entregou as crianças dos bair-
ros Água Fria e João Bonito novas e
equipadas praças. Na Água Fria, a
Praça Clementina de Jesus foi total-
mente reformada, sendo introduzido
parquinho de diversões. O mesmo foi
feito na Praça Joaquim de Souza, às
margens da RJ, no João Bonito.

As melhorias nas praças de
Valença tem à frente a arquiteta Sônia
Rachid. Após a inauguração do parquinho da Praça Clementina de Jesus as crianças tomaram conta

O presidente do DETRAN/RJ e ex-secretário de Estado,
Hugo Leal, esteve em Valença no dia 5 de abril. Na agenda,
visita ao posto do órgão no município e o recebimento do títu-
lo de Cidadão Valenciano na Câmara Municipal de Valença,
iniciativa do vereador José Reinaldo de Alves Bastos.

Em depoimento à nossa reportagem, Hugo Leal disse que
após ter atuado, em 2003, na consolidação das ações, o Detran
parte agora em busca de melhorias de operacionalidade. Por
isto, a importância da visita aos postos de todo Estado. “O
Detran, hoje, é órgão de ponta na prestação de serviços à co-
munidade”, garantiu.

Hugo Leal em Valença

Vereador Naldo e o
homenageado Hugo

Leal

http://www.valenca.rj.gov.br


2 Boletim Oficial de Valença - RJ - 20/04/2004

Prefeitura Municipal de Valença

Assessoria de Comunicação Social
Gustavo Abruzzini de Barros

Assessoria de Esporte e Lazer
Pedro Antônio Furtado Teixeira

Assessoria de Promoção Social
Maria de Fátima Lacerda

Procuradoria Jurídica
Getúlio Farina de Almeida

Inspetoria de Controle Interno
Alcenir Ramos Leopoldino

Secretarias Municipais
Secretaria de Governo e Administração

Secretário: Luiz Roberto Martins

Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
Secretário: Humberto Vito Ribecco Pentagna

Secretaria de Cultura e Turismo
Secretário: Gilberto Wilson de Lima Monteiro

Secretaria de Educação
Secretário: Cláudia Maria Domingos Rodrigues

Secretaria de Fazenda
Secretário: Aldecy Rodrigues

Secretaria de Obras e Urbanismo
Secretário: Edimar Pascoal Xavier

Secretaria de Saúde
Secretário: Luiz Sérgio Leite Pinto

Secretaria de Serviços Públicos
Secretário: Elcy Antônio dos Santos Silva

Secretaria de Planej. Desenv. Econômico
Secretário: Fábio Antônio Souza Lima Jorge

Prefeito
 Luiz Antônio da C. C. Corrêa da Silva

Vice-prefeito
Paulo Jorge Cesar

Poder Executivo

Presidente da Câmara Municipal: Rômulo Milagres Ribeiro
1º Vice-Presidente: José Otávio Conceição Soares

1º Secretário: Maria Regina Magalhães  2º Secretário: Célia Regina Wargas Vieira

Poder Legislativo

O Boletim Municipal é órgão oficial da
Municipalidade, criado pela

Deliberação nº 880, de 26 de janeiro de 1968.
Produção da Assessoria de Comunicação Social

da Prefeitura Municipal de Valença
Jornalista Responsável: Gustavo Abruzzini de Barros (Mtb 16709);

Reportagens: Cecília Duque e Cecília Bianco;
Coordenação de atos oficiais: Mary Albuquerque;

Paginação: Isis Nonato e Valéria Reis;
Fotografias: Ricardo Reis
Circulação: Direcionada
Tiragem: 1 mil exemplares

Impressão: Gráfica PC Duboc (Estrada Valença/Pentagna, 5197 Osório)

ENTREGA DE ORIGINAIS: Os ori-
ginais para publicação deverão ser
entregues com 72 horas de antece-
dência na Assessoria de Comuni-
cação Social, em disquete e com
cópia em papel, das 8:30 às 17:00h.

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICA-
ÇÕES: Deverão ser dirigidas à As-
sessoria de Comunicação Social.
Rua Ernesto Cunha, 5 Centro -
Valença-RJ - CEP: 27600-000
Tel.: (24) 2452-5505

Sub-Prefeituras:
Barão de Juparanã: Jaci Pedro

Santa Isabel: Márcio José de O. Lopes
Pentagna: Pedro Paulo Pereira Simões

Parapeúna: Maurício de Figueiredo Pereira
Conservatória: Fábio Antônio Pires Jorge



3Boletim Oficial de Valença - RJ - 20/04/2004

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decreto nº 22, de 15 de março de 2004.

Aprova o Regimento Interno das Secretarias Municipais e demais órgãos
integrantes da Estrutura Administrativa do Município de Valença.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais e;

CONSIDERANDO o disposto no art. 23, da Lei Complementar nº
41, de 21 de outubro de 2002;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno das Secretarias Muni-
cipais e demais órgãos integrantes da Estrutura Administrativa do Municí-
pio de Valença, nos termos do anexo único que acompanha o presente
Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os
Decretos nºs 25/98, 26/98, 27/98, 28/98, 29/98, 30/98, 38/98 e 39/98.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 15 de março de 2004.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva
Prefeito

ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 22/2004.

REGIMENTO INTERNO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE-
MAIS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍ-

PIO DE VALENÇA.

TÍTULO I
Da Organização Administrativa

CAPÍTULO I
Da Estrutura

Art. 1º. A organização administrativa da Prefeitura Municipal de
Valença é a seguinte:

I- Chefia de Gabinete:

a) Assessoria de Comunicação Social;
b) Assessoria de Promoção Social;
c) Assessoria de Esporte e Lazer.

II- Procuradoria Jurídica:

a) Procuradoria Jurídico-Administrativa;
b) Procuradoria Jurídico-Contenciosa:
1- Ações Trabalhistas;
2- Ações Cíveis;
3- Ações de Execuções Fiscais;
4- Ações Penais.
c) Seção de Expediente;
d) Seção de Biblioteca Jurídica.

III- Inspetoria de Controle Interno.

IV- Secretaria Municipal de Governo e Administração:

a) Centro de Processamento de Dados;
b) Seção de Expediente;

c) Departamento de Recursos Humanos:
1- Seção de Freqüência e Pagamento;
2- Seção de Documentação e Informática.
d) Departamento de Material:
1- Seção de Almoxarifado, Expediente e Obras;
2- Seção de Compras;
3- Setor de Licitações.
e) Departamento de Controle Administrativo:
1- Seção de Protocolo e Arquivo;
2- Seção de Patrimônio;
3- Seção de Limpeza e Conservação;
4- Seção de Telefonia.

V – Secretaria Municipal de Fazenda:

a) Departamento de Cadastro, Controle e Arrecadação:
1- Seção de Cadastro e Lançamento;
2- Seção de Arrecadação;
3- Seção de Dívida Ativa.
b) Departamento de Tesouraria;
c) Departamento de Contabilidade:
1- Seção de Lançamentos Operacionais;
2- Seção de Empenho;
3- Seção de Análise e Liquidação.
d) Departamento de Fiscalização Fazendária:
1- Seção de Fiscalização de Rendas;
2- Seção de Fiscalização de Posturas;
e) Conselho Municipal de Contribuintes.

VI- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo:

a) Coordenadoria de Defesa Civil;
b) Departamento de Obras:
1- Seção de Análise de Projetos;
2- Seção de Fiscalização de Obras;
3- Seção de Obras Complementares;
4- Seção de Expediente e Orçamento.
c) Departamento de Urbanismo:
1- Seção de Parques e Jardins.

VII – Secretaria Municipal de Educação:

a) Secretaria Geral;
b) Assessoria de Contratos e Convênios;
c) Coordenadoria Distrital:
1- Núcleo Distrital 1;
2- Núcleo Distrital 2;
3- Núcleo Distrital 3;
4- Núcleo Distrital 4.
d) Gerência de Desenvolvimento de Ensino;
e) Divisão de Ensino Fundamental:
1- Coordenação de 1º Seguimento do Ensino Fundamental;
2- Coordenação do 2º Seguimento do Ensino Fundamental;
3- Coordenação de Educação Especial;
4- Coordenação de Jovens e Adultos.
f) Divisão de Educação Infantil:
1- Coordenação de 0 a 3 anos;
2- Coordenação de 4 a 6 anos;
g) Divisão de Supervisão Escolar:
1- Coordenação de Legislação;
2- Coordenação de Orientação, Acompanhamento e Assessoramento
Técnico;
3- Gerência de Infra-Estrutura.
h) Divisão de Administração de Pessoal:
1- Coordenação de Movimentação de Pessoal, Direitos e Vantagens.
i) Divisão de Material e Patrimônio:
1- Coordenação de Almoxarifado e Controle Patrimonial.
j) Divisão de Nutrição Escolar:
1- Coordenação de Controle e Abastecimento;
2- Gerência de Planejamento e Gestão.
l) Divisão de Informática:
1- Coordenação de Apoio ao Usuário e Implementação de Sistema.
m) Divisão Financeira:
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1- Coordenação de Execução Financeira e Prestação de Contas;
2- Unidades Educacionais.

VIII- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

a) Órgão de Assistência Direta:
1- Seção de Expediente e Orçamento.
b) Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo:
1- Departamento de Cultura e Turismo;
2- Seção de Cultura e Turismo;
3- Seção de Programação e Divulgação Cultural;
4- Seção de Arte e Museu.

IX- Secretaria Municipal de Saúde:

a) Departamento de Administração e Finanças:
1-Setor de Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde;
2- Setor de administração e Insumos.
 b)- Departamento de Planejamento e Vigilância:
1- Setor de Vigilância Sanitária;
2- Setor de  Epidemiologia e Controle de Doenças;
3- Centro de Estudos e Informações;
4- Setor de Controle e Auditoria.
c) Departamento Assistencial:
1- Setor de Coordenação Multidisciplinar;
2- Setor de Unidades;
3- Setor de atendimento ao usuário;
4- Setor de Programas e de base.
d) Departamento de Odontologia.

X- Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente:

a) Seção de Expediente e Orçamento;
b) Departamento de Agropecuária:
1- Seção de Agropecuária;
2- Seção de Parques e Eventos;
3- Seção de Mercado Municipal.
c) Departamento de Meio Ambiente:
1- Seção de Meio Ambiente;
2- Seção de Horto Florestal.

XI- Secretaria Municipal de Serviços Públicos:

a) Seção de Expediente e Orçamento.
b) Departamento das Estradas Municipais:
1- Seção de Pavimentação;
2- Seção de Manutenção do Sistema Viário;
3- Seção de Terraplenagem.
c) Departamento de Serviços Públicos:
1- Seção de Limpeza Pública;
2- Seção de Iluminação Pública;
3- Seção de Cemitérios e Capelas Mortuárias;
4- Seção de Coleta de Lixo;
5- Seção de Telecomunicações;
6- Funerária Municipal.
d) Departamento de Água e Esgoto:
1- Seção de Saneamento Básico;
2- Seção de Cadastro e Controle.
e) Departamento de Trânsito e Tráfego:
1- Seção de Controle de Trânsito;
2- Seção de Fiscalização de Transporte Coletivo;
3- Seção de Terminais Rodoviários;
4- Seção de Transporte Urbano.
f) Departamento da Frota Municipal:
1- Seção de Máquinas e Veículos;
2- Seção de Oficina de Máquinas e Veículos.

XII – Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico:

a) Suporte Administrativo;
b) Comitê Consultivo:
1- Divisão Operação de programas e projetos;

2- Setor de Controle e avaliação;
3- Setor de Operações.
c) Divisão de Estudos, Informações e Prospecção:
1- Setor de Fomento, Estratégias e Convênios;
2- Setor de Novos Negócios e Zonas Produtivas.
d) Divisão de Capacitação e Qualificação Profissional:
1- Setor de Avaliação e Acompanhamento.

TÍTULO II
Das Competências dos Órgãos

Capítulo I
Da Chefia de Gabinete

Art. 2º. A Chefia de Gabinete é o órgão da Administração que tem
por competência a coordenação da representação social do Prefeito e suas
relações com a população.

§1º. Ao Chefe de Gabinete compete:

I- a organização da agenda de audiência, entrevistas e reuniões
do Prefeito;

II- a promoção de uma imagem adequada da administração Muni-
cipal junto aos veículos de comunicação e conseqüentemente ao público,
atendendo às expectativas de marketing propostas para a identificação da
população sobre o desempenho do prefeito e de todos os elementos en-
volvidos na administração;

III - a assessoria ao prefeito e aos demais setores da administra-
ção Municipal, nas ações de comunicação relacionadas à produção e exe-
cução de eventos e solenidades e outras atividades ligadas à Prefeitura
Municipal de Valença;

IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

§2º. A Chefia de Gabinete compreende em sua estrutura as se-
guintes unidades:

I - Assessoria de Comunicação Social que tem por competência o
acompanhamento das notícias veiculadas nos meios de comunicação con-
tendo informações sobre a Administração Municipal, sobre o fato relevan-
te ocorrido no município, que possa ser de interesse da municipalidade ou
da comunidade valenciana ou qualquer ato que traga reflexos para os mes-
mos; a produção de notícias e sua veiculação através de Boletim da Prefei-
tura, publicação direcionada a todas as classes sociais, visando a divulga-
ção dos trabalhos obras e realizações da Prefeitura de Valença, bem como
a edição do informativo Oficial do Município de Valença; o desempenho de
outras competências afins e compreende:
Divisão de Comunicação Social
Seção de Imprensa e publicidade

II - Assessoria de Promoção Social que tem por competência a
elaboração e a execução de programas e projetos de desenvolvimento
comunitário, promoção e assistência social; a ação social junto a indivídu-
os e grupos visando a sua organização e o desenvolvimento de seus obje-
tivos de melhoria das condições de vida; a prestação de assessoria e par-
ceria às entidades de classe e comunitárias; a negociação e implantação de
convênios com órgãos públicos e privados; a integração com entidades
beneficentes visando melhoria na qualidade do atendimento à população;
utilizar as prerrogativas elencadas no Estatuto da criança e do adolescen-
te; prestar assistência à população em casos de força maior em calamida-
des públicas; exercer outras atividades no âmbito de sua competência e
compreende:
Seção de Assistência ao Menor e ao Excepcional
Seção de Assistência ao Dependente Químico.

III - Assessoria de Esporte e Lazer que tem por competência edi-
tar, supervisionar e incrementar normas que assegurem o cumprimento de
princípios e diretrizes relativos ao lazer e a implementação dos programas
esportivos nas suas várias modalidades; atuar como órgão normativo ela-
borando e desenvolvendo em conformidade com as diretrizes e metas de-
finidas, observadas a política de desenvolvimento econômico e social do
Município, os planos, programas, projetos e atividades voltadas ao espor-
te, em suas mais diversas modalidades, assim como o trato e cuidado indis-



5Boletim Oficial de Valença - RJ - 20/04/2004

pensáveis ao lazer, tanto como entretenimento como quanto às suas exi-
gências com higiene do trabalho; exercer outras atividades no âmbito de
sua competência e compreende:
Seção de Esporte e Lazer
Seção de Expediente
Seção de Eventos

Art. 3º. Aos órgãos que integram a Chefia de Gabinete, serão
atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de Confiança, através de
ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo II
Da Procuradoria Jurídica

Art. 4º. A Procuradoria Jurídica, órgão da Administração Superi-
or de Assessoramento do Prefeito, por seu Procurador Geral, tem por fina-
lidade:

I- representar o Município em qualquer instância judiciária ou
fora dela;

II- coordenar e controlar as atividades jurídicas da Prefeitura e
toda matéria legal que lhe for submetida pelo Prefeito e demais órgãos da
Administração Municipal;

III- promover os processos de desapropriação;
IV- elaborar as minutas de contratos, convênios, editais e

escrituras em que for parte o Município;
V- promover a elaboração de projetos de lei a serem enviados à

Câmara Municipal;
VI- controlar os prazos facultados pela Lei Orgânica Municipal;
VII- redigir as razões de veto ou coordenar a sua redação;
VIII- executar a cobrança judicial da Dívida Ativa;
IX- executar outras atividades correlatas.

§ 1º. Compete à Procuradoria Jurídico-Administrativa:
I – a emissão de pareceres em processos e questões administrati-

vas;
II- a elaboração de contratos, convênios, acordos e outros docu-

mentos afins;
III- a análise de documentos jurídicos elaborados por outras Se-

cretarias.

§ 2º. Compete à Procuradoria Jurídico-Contenciosa:

I – a defesa em juízo, em qualquer instância, dos direitos e interes-
ses do Município, nas áreas cível, trabalhista, de execução fiscal e penal.

§ 3º. Compete a Seção de Expediente:

I- receber, registrar e distribuir as correspondências destinadas a
Procuradoria;

II- registrar, guardar, distribuir e controlar o material utilizado pela
Procuradoria;

III- prestar informações sobre a movimentação de processos e
outros documentos afetos a Procuradoria;

IV- acompanhar através dos Diários Oficiais as publicações de
interesse do Município;

V- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo o
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

§ 4º. Compete a Seção de Biblioteca Jurídica:

I- manter o serviço de referência legislativa, doutrinária e
jurisprudencial, bem como organizar a coletânea de leis, decretos e outros
documentos que interessem às atividades da Procuradoria;

II- registrar, catalogar, classificar, guardar e conservar as obras
que compõem o acervo da biblioteca jurídica;

III- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo o
material necessário ao desempenho da unidade;

IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 5º. A Procuradoria Jurídica do Município será ocupada por
advogados, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil,

sendo chefiada pelo Procurador Geral, nomeado para exercer o Cargo
Comissionado, símbolo CC-1, de livre nomeação e exoneração do Prefeito.

Art. 6º. Aos órgãos que integram a Procuradoria Jurídica, serão
atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de Confiança, através de
ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo III
Da Inspetoria de Controle Interno

Art. 7º. A Inspetoria de Controle Interno, órgão da Administra-
ção Superior, chefiada por um Inspetor, nomeado para ocupar Cargo
Comissionado, símbolo CC-2, de livre nomeação e exoneração do Prefeito,
além das atribuições previstas no art. 57 da LOM, têm, ainda, por finalida-
de:

I- promover a execução de controle interno, de auditagem admi-
nistrativa e operacional, de pessoal, contábil, financeira e orçamentária;

II- acompanhamento dos Planos Plurianuais, Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, Lei Orçamentária Anual e Seguridade Social;

III- controle e remessa de toda a documentação relacionada com o
Tribunal de Contas, desse para o Município e vice-versa, observadas as
normas vigentes, as legislações específicas nos Órgãos da Administração
Direta, Indireta e Órgãos vinculados;

IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 8º. Aos servidores que integram a Inspetoria de Controle
Interno, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de Confian-
ça, através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo IV
Da Secretaria Municipal de Governo e Administração

Art. 9º. A Secretaria Municipal de Governo e Administração, ór-
gão da Administração Superior de apoio direto ao Prefeito, chefiada por
um Secretário, nomeado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo CC-1,
de livre nomeação e exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I - prestar auxílio burocrático ao Prefeito;
II - preparar, registrar e expedir os atos do Prefeito;
III - organizar e coordenar o cerimonial, programando as solenida-

des oficiais do Governo Municipal;
IV- expedir convites e executar todas as providências necessárias

ao cumprimento fiel dos programas;
V- fazer registrar as audiências, visitas, conferências e reuniões

de que deva participar ou de que tenha interesse o Prefeito, bem como
coordenar as providências com elas relacionadas;

VI- coordenar as atividades de recepção de visitantes e hóspedes
oficiais do Governo Municipal;

VII - assessorar e representar oficialmente o Prefeito;
VIII-  transmitir aos Secretários, Assessores e demais autorida-

des, de igual nível hierárquico, as ordens do Prefeito;
IX - coordenar as relações do Executivo com o Legislativo Muni-

cipal, promovendo os contatos com os Vereadores, recebendo e encami-
nhando as solicitações  e sugestões emanadas da Câmara Municipal, pro-
videnciado-as e dando-lhes respostas;

X- acompanhar a tramitação na Câmara Municipal, dos projetos
de lei do Executivo Municipal e manter o contato que lhe permita prestar
informações precisas ao Prefeito;

XI- promover a elaboração da mensagem anual do Prefeito a ser
enviada à Câmara Municipal;

XII- assessorar o Prefeito nos contatos políticos; incentivar as
atividades cívicas mediante a participação e promover a manutenção dos
serviços de recepção e retransmissão dos sinais de televisão e a conserva-
ção dos seus equipamentos;

XIII - estabelecer a política das atividades relativas aos recursos
humanos, abrangendo o recrutamento, a seleção, o treinamento, o regime
jurídico, a segurança e a higiene do pessoal da administração municipal;

XIV- estabelecer em articulação com a Secretaria Municipal de
Saúde a inspeção de saúde para efeitos de admissão, licença, aposentado-
ria e outros fins legais, bem como na participação da promoção social dos
servidores municipais;

XV- editar e implementar normas das atividades de tombamento,
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registro e inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis
da Prefeitura;

XVI- editar normas para garantir um sistema de aquisição e padro-
nização do material adquirido pela Prefeitura;

XVII- o processamento de licitações para efetivar a compra de
materiais e a contratação de obras e serviços necessários às atividades da
Prefeitura;

XVIII - racionalizar técnicas modernas de organização e métodos
de trabalho dos órgãos da administração em geral;

XIX- assegurar recursos humanos e materiais indispensáveis ao
funcionamento das atividades da Administração Municipal;

XX-  supervisionar a distribuição e o controle do andamento do
arquivo definitivo dos papéis da Prefeitura;

XXI - garantir um sistema de comunicação de telefonia eficiente,
interna e externa da Prefeitura;

XXII - assegurar vigilância e segurança sobre os próprios munici-
pais;

XXIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 10. Compete ao Centro de Processamento de Dados:

I- promover o desenvolvimento de programas e projetos
concernentes às áreas pertinentes;

II- elaborar estudos e proposições para a implantação de sistema
nas áreas necessárias ao processamento de dados;

III- controlar rigorosamente todas as alterações no cadastro
computadorizado em que tenha ocorrido modificação nos arquivos;

IV- elaborar programas para atendimentos aos serviços solicita-
dos;

V- preparar elementos de informações, estatísticas e documenta-
ção necessária para análise e tomada de decisão;

VI- controlar e assistir, quando solicitado à manutenção e os repa-
ros necessários ao bom desempenho das máquinas;

VII- elaborar programa para confecção de folha de pagamento,
tributos, taxas, contribuição de melhoria, tarifas e seus devidos controles;

VIII- dimensionar qualitativa e quantitativamente os equipamen-
tos necessários ao desenvolvimento dos sistemas implantados;

IX- garantir a manutenção dos arquivos e programas e das res-
pectivas cópias de segurança;

X- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo o
material necessário ao desempenho da unidade;

XI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 11. Compete a Seção de Expediente:

I- receber, registrar e distribuir as correspondências destinadas à
Secretaria;

II- preparar e encaminhar expedientes da Secretaria;
III- enviar para publicação no órgão oficial, os atos oficiais do

Município;
IV- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo o

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

§ 3º. Compete ao Departamento de Recursos Humanos:

I- executar atividade de administração geral de pessoal;
II- orientar, coordenar e controlar a aplicação dos diplomas legais

e regulamentares, inclusive da respectiva jurisprudência, relacionado com
o regime jurídico dos servidores, visando sua uniformidade;

III- examinar e rever leis, regulamentos e normas sobre assuntos
de interesse dos servidores que lhes forem determinados pelo Secretário;

IV- colaborar com a Procuradoria Jurídica nos feitos judiciais e
administrativos;

V- assessorar o Secretário na aplicação das leis e normas perti-
nentes a pessoal;

VI- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo o
material necessário ao desempenho das atividades;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 12. Compete a Seção de Freqüência e Pagamento:
I- organizar e manter atualizada a ficha financeira individual do

pessoal ativo, abrangendo, obrigatoriamente, o pagamento dos vencimen-

tos devidos mensalmente aos servidores;
II- registrar obrigatoriamente em ficha financeira as interrupções

de pagamento e suas causas;
III- preparar o pagamento do pessoal;
IV- proceder à averbação e classificação dos descontos em con-

signações autorizadas em leis ou pelos servidores;
V- calcular as indenizações devidas aos servidores exonerados

ou demitidos, bem como a preparação de todos os elementos para a elabo-
ração de rescisão do vínculo empregatício;

VI- calcular os valores relativos aos recolhimentos mensais devi-
dos pelo Município e servidor para o INSS;

VII- controlar a freqüência dos servidores e elaborar os respecti-
vos mapas mensais;

VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 13. Compete a Seção de Documentação e Informática:

I- proceder levantamento dos elementos de informações, estatís-
ticas e documentações necessárias ao Departamento de Recursos Huma-
nos;

II- estabelecer contatos com as unidades do DRH, para conheci-
mento e atendimento de suas necessidades no tocante aos serviços de
informática;

III- proceder às devidas anotações de dados dos servidores junto
ao cadastro dos mesmos;

IV- organizar e atualizar a Ficha de Registro de Empregados, Ficha
Funcional e fichário necessários ao cadastramento dos servidores junto
ao PASEP, RAIS e IR;

V- manter atualizado o cadastro funcional de todos os servidores
com vistas à promoção, classificação, remanejamento, progressão e de-
mais alterações funcionais;

VI- efetuar e enviar relação do pessoal admitido ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro;

VII- elaborar certidão de tempo de serviço e curriculum funcional;
VIII- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
IX- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 14. Compete ao Departamento de Material:

I- receber o material dos fornecedores e conferir a especificação,
qualidade e quantidade do material, como o documento de entrega;

II- proceder ao abastecimento dos órgãos da Prefeitura e contro-
lar o consumo de material por espécie e, por repartição para efeito de previ-
são e controle de gastos;

III- receber as notas de entrega dos fornecimentos dos fornece-
dores  e encaminhá-las para ao Departamento de Contabilidade, com as
declarações de recebimento e aceitação do material;

IV- comunicar ao órgão de Patrimônio a distribuição do material
permanente, para efeito de carga e anotações de praxe;

V- promover o Pedido de Compras e Serviços (PCS) de acordo
com a requisição dos órgãos da Prefeitura;

VI- elaborar ao final de cada exercício, relatório minucioso das
atividades do Departamento;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 15. Compete a Seção de Almoxarifado, Expediente e Obras:

I- promover a guarda do material em perfeita ordem de
armazenamento, conservação e registro;

II- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

III- elaborar ao final de cada exercício, relatório minucioso das
atividades da Seção;

IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 16. Compete a Seção de Compras:

I- promover a racionalização das atividades de administração de
material, especialmente no que diz respeito a métodos de trabalho, padro-
nização, especificação e controle de materiais;

II- estabelecer os estoques mínimos de segurança dos materiais
utilizados pela Prefeitura;
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III- recomendar medidas em qualquer caso que sejam verificada a
inobservância da legislação, regulamento e normas relativas à matéria;

IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 17. Compete ao Setor de Licitações a adoção dos procedi-
mentos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Art. 18. Compete ao Departamento de Controle Administrativo:

I- orientar e supervisionar a execução das atividades de tomba-
mento, registro, inventário e proteção dos bens móveis e imóveis;

II- promover junto aos órgãos competentes, levantamento topo-
gráfico e a demarcação de terrenos pertencentes ao Patrimônio Municipal;

III- providenciar a recuperação e a redistribuição dos equipamen-
tos recuperados;

IV- promover a manutenção e o funcionamento do Centro Telefô-
nico;

V- estabelecer contatos com a TELEMAR e LIGHT, visando inter-
câmbio de conhecimentos;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 19. Compete a Seção de Protocolo e Arquivo:

I- promover o recebimento, a numeração, a distribuição e o con-
trole da movimentação de papéis nos órgãos da Prefeitura;

II- verificar se os papéis recebidos preenchem as condições
estabelecidas, fazendo recusar os que não atendam essas condições;

III- promover o registro do andamento dos papéis, o despacho
final e a data do respectivo arquivamento, fornecendo ao interessado as
informações solicitadas;

IV- controlar em coordenação com os órgãos da Prefeitura a movi-
mentação de processos;

V- promover o recebimento, a classificação, guarda e conserva-
ção dos processos;

VI- manter o sistema de referência dos índices necessários a pron-
ta consulta dos processos arquivados;

VII- elaborar ao final de cada exercício, relatório minucioso das
atividades da Seção;

VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 20. Compete a Seção de Patrimônio:

I- promover o levantamento do material permanente da Prefeitura;
II- promover a manutenção atualizada dos registros do patrimônio

mobiliário, imobiliário, máquinas, veículos e semoventes;
III- providenciar a classificação e numeração do material de acor-

do com as normas de codificação;
IV- dar carga aos órgãos da Prefeitura do material distribuído;
V- promover a conferência da carga de material dos órgãos toda

vez que ocorrer mudança de chefia;
VI- providenciar anualmente o inventário dos materiais perma-

nentes e dos bens imóveis, veículos e máquinas do Município;
VII- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 21. Compete a Seção de Limpeza e Conservação:

I- providenciar a abertura e o fechamento da sede da Prefeitura;
II- supervisionar os serviços de limpeza e manutenção dos servi-

ços da Prefeitura;
III- manter vigilância sobre as instalações elétricas, sanitárias e

outras do prédio, bem como providenciar para que funcionem regularmen-
te;

IV- elaborar ao final de cada exercício, relatório minucioso das
atividades da Seção;

V- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 22. Compete a Seção de Telefonia:
I- promover a manutenção e o funcionamento do Centro Telefôni-

co;

II- manter o controle das ligações locais e interurbanos, caracteri-
zando o tipo de ligação, providenciando junto ao órgão competente a
consignação em folha de pagamento das ligações de natureza particular;

III- elaborar ao final de cada exercício, relatório minucioso das
atividades da seção;

IV- responder, zelar e dar carga ao órgão de patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 23. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de Go-
verno e Administração, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Fun-
ção de Confiança, através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo V
Da Secretaria Municipal de Fazenda

Art. 24. A Secretaria Municipal de Fazenda, órgão da Administra-
ção Superior e de apoio direto ao Prefeito, chefiada por um Secretário,
nomeado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo CC-1, de livre nomea-
ção e exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I- executar as atividades referentes ao lançamento, a arrecadação
e a fiscalização de tributos;

II - a guarda e a movimentação do dinheiro e outros valores do
Município;

III - registrar, executar o controle contábil da administração finan-
ceira, orçamentária e patrimonial do Município;

IV - a cobrança amigável da Dívida Ativa;
V-  controlar a execução da proposta da Lei de Diretrizes Orça-

mentárias;
VI - elaborar e controlar a execução da Lei Orçamentária Anual;

supervisionar a elaboração  do calendário fiscal e de pagamento;
VII - definir e propor soluções dos problemas financeiros e tribu-

tários de competência do Município;
VIII - julgar em primeira instância os recursos contra lançamentos

dos tributos municipais;
IX - estabelecer a programação financeira, orçamentária e de de-

sembolso;
X - identificar, analisar e propor medidas relativas às receitas mu-

nicipais, suas leis e regulamentos, bem como sugerir medidas para
incrementar o sistema tributário municipal;

XI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 25. Compete ao Departamento de Cadastro, Controle e Arre-
cadação:

I- estudar as questões relativas às receitas municipais, suas leis e
regulamentos, bem como sugerir medidas que julgar necessárias para me-
lhorar o sistema tributário municipal;

II- articular-se com os órgãos Federais, Estaduais e Municipais,
visando a interesses recíprocos para com a Fazenda Municipal;

III- opinar sobre assuntos pertinentes à arrecadação de tributos e
receitas diversas, assim como sobre a aplicação de acréscimos legais;

IV- arquivar e desarquivar processos administrativos-tributários,
quando necessários, ouvido o Secretário;

V- promover conforme determinação e legislação específica, a
publicação de tabelas anexas ao Código Tributário Municipal, sempre que
alteradas, na esfera de sua competência;

VI- cancelar após autorização do Secretário, lançamentos
indevidos ou errôneos pertinentes à arrecadação de tributos municipais,
constantes de processo administrativo;

VII- promover a inscrição em Dívida Ativa de todos os créditos
tributários ou não vencidos, mediante processo administrativo regular na
forma prevista em lei ou regulamento;

VIII- promover e coordenar todas as atividades inerentes à arre-
cadação;

IX- promover a cobrança amigável da Dívida Ativa;
X- prestar informações aos contribuintes sobre processos de dé-

bitos para com a Fazenda Pública;
XI- elaborar, assinar e controlar, através de termos e fichários

próprios os parcelamentos de débitos;
XII- manter controle sobre todos os contribuintes em regime de

estimativa;



8 Boletim Oficial de Valença - RJ - 20/04/2004

XIII- manter os cadastros imobiliários e mobiliários devidamente
atualizados;

XIV- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio, de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

XV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 26. Compete a Seção de Arrecadação:

I- supervisionar as atividades que envolvem a arrecadação geral
de tributos e outros créditos da Fazenda Pública;

II- orientar a ação do pessoal da Seção junto aos contribuintes;
III- controlar o recolhimento de tributos através de listagens diá-

rias e mensais;
IV- promover a guarda e perfeita das guias de recolhimento de

tributos, até sua entrega aos contribuintes;
V- emissão de certidões sobre situação fiscal dos contribuintes e

imóveis (certidão negativa de débito);
VI- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 27. Compete a Seção de Dívida Ativa:

I- promover a execução das atividades que envolvam as inscri-
ções de créditos tributários em Dívida Ativa, encaminhando quando não
recebido amigavelmente à Procuradoria Jurídica para execução judicial;

II- coordenar e acompanhar todas as atividades relativas ao cál-
culo de parcelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, bem como o
lançamento dos créditos acessórios com o devido controle de prazos;

III- promover o registro de todos os créditos não pagos em Dívida
Ativa, através de processo administrativo, na forma regulamentar;

IV- fornecer à Contabilidade, no prazo determinado, o montante
da Dívida Ativa inscrita ou baixada para os devidos registros, bem como a
relação nominal dos contribuintes inscritos ou baixados;

V- manter sempre atualizado o registro em livro próprio e o siste-
ma de cobrança, bem como a guarda e manutenção do livro próprio da
Dívida Ativa;

VI- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VII- exercer outras atividade no âmbito de sua competência.

Art. 28. Compete ao Departamento de Tesouraria:

I- registrar no livro caixa todos os lançamentos provenientes de
arrecadação;

II- controlar a movimentação bancária e o financeiro diariamente,
enviando relatório diário ao Secretário;

III- proceder à confecção de cheque para pagamento;
IV- confeccionar todos os documentos de crédito e recibo de

depósito;
V- encaminhar à Contabilidade todos os processos pagos;
VI- providenciar diariamente a conciliação bancária;
VII- proceder à conferência das receitas arrecadadas pelas Agên-

cias Bancárias;
VIII- proceder ao controle das aplicações;
IX- proceder à confecção do fluxo de caixa;
X- proceder à liquidação de processos;
XI- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
XII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 29. Compete ao Departamento de Contabilidade:

I- promover as atividades de classificação, registro, controle, aná-
lise e interpretação de todos os atos administrativos contábeis e de infor-
mação patrimonial;

II- controlar a emissão de empenhos e a confecção de balancetes
mensais;

III- supervisionar os lançamentos contábeis do sistema financei-
ro, lançamentos contábeis do sistema patrimonial, lançamento e controle
da Dívida Fundada  e Antecipação de Receita;

IV- elaborar o balanço anual de acordo com legislação pertinente;
V- efetuar lançamento contábil e orçamentário referentes ao rece-

bimento e pagamento efetuados pelo Departamento de Tesouraria;
VI- fazer lançamentos contábeis do Sistema Patrimonial referente

ao Ativo e Passivo Permanente, Variações Patrimoniais e Ativo e Passivo
Compensado;

VII- providenciar a confecção dos comprovantes de lançamentos
dos Movimentos Diários da Receita, Despesa, Créditos Suplementares e
Especiais abertos;

VIII- promover os lançamentos da receita prevista com a receita
própria;

IX- promover a conferência e arquivo das relações de entrada e
saída de material do almoxarifado, bem como das notas de recebimento de
material permanente;

X- promover a confecção mensal do Balancete Financeiro, Orça-
mentário, Demonstrativo da Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária;

XI- encaminhar a Inspetoria de Controle Interno a documentação
que acompanha o Balancete Mensal e o Anual, para serem enviados ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

XII- elaborar ao final de cada exercício, relatório minucioso das
atividades do Departamento;

XIII- assessorar e supervisionar a prestação de contas de Fun-
dos, Convênios e Contratos;

XIV- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho do Departamento;

XV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 30. Compete a Seção de Lançamentos Operacionais:

I- extrair as Ordens de Pagamento;
II- confeccionar listagem diária de processos para o Departamen-

to de Tesouraria;
III- preparar os processos de despesa extra-orçamentária e con-

signações;
IV- controlar os processos de adiantamento, bem como as suas

transferências e prestação de contas;
V- relacionar os pagamentos efetuados para acompanhar o

balancete mensal;
VI- efetuar todos os tipos de lançamentos contábeis e conta-

corrente;
VII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 31. Compete a Seção de Empenho:

I- promover a abertura das fichas de controle orçamentário;
II- empenhar as despesas nas respectivas fichas de controle orça-

mentário;
III- dar baixa diária nas fichas de controle orçamentário dos pro-

cessos pagos;
IV- enviar os processos de compra com uma via da Nota de Empe-

nho anexada, devidamente despachados ao Departamento de Material;
V- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 32. Compete a Seção de Análise e Liquidação:

I- proceder ao recebimento e encaminhamento dos processos
oriundos da Contabilidade;

II- providenciar a análise de documentos e dos despachos de
todos os processos indispensáveis à liquidação das despesas;

III- controlar os pagamentos parcelados dos processos de obras,
subvenções, aluguéis, prestadores de serviços e outros;

IV- providenciar a conferência de todos os processos encaminha-
dos, verificando folhas, notas fiscais e demais documentos;

V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 33. Compete ao Departamento de Fiscalização Fazendária:

I- estudar as questões relativas aos tributos municipais, suas leis
e regulamentos, bem como sugerir medidas que julgar necessárias para



9Boletim Oficial de Valença - RJ - 20/04/2004

melhorar o Sistema Tributário Municipal;
II- tomar conhecimento de fraudes e infrações fiscais, fazer apurá-

las, reprimi-las e adotar as providências necessárias à defesa do Fisco;
III- instruir, com base na legislação pertinente, todos os proces-

sos que versarem sobre pedidos de inscrições ou licenças, tais como:
Alvará de Localização e Funcionamento, Licença para feirantes, Ambulan-
tes e comerciantes eventuais, opinando contrária ou favoravelmente;

IV- propor quando for o caso, a interdição de estabelecimentos
comerciais ou industriais;

V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 34. Compete a Seção de Fiscalização de Rendas:

I- promover a fiscalização dos contribuintes, com o objetivo de
evitar a sonegação, evasão e fraude no pagamento dos tributos munici-
pais;

II- executar atividades externas necessárias aos lançamentos dos
tributos municipais, bem como realizar quaisquer diligências solicitadas
pelos órgãos tributários da Prefeitura;

III- promover o exercício do regime especial de fiscalização, medi-
ante a designação de fiscais para permanência no estabelecimento do con-
tribuinte, durante o horário de funcionamento e por período de tempo
determinado, a fim de tornar possível apuração do movimento econômico
ou da receita bruta;

IV- fazer lavrar notificações, intimações, auto de infração, bem
como promover a aplicação de multas;

V- promover a orientação dos contribuintes ao cumprimento de
suas obrigações fiscais;

VI- instruir e informar processos relativos aos assuntos de sua
competência;

VII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 35. Compete a Seção de Fiscalização de Posturas:

I- promover a fiscalização dos estabelecimentos comerciais, in-
dustriais e similares;

II- fazer lavrar notificações, autos de infração e promover aplica-
ção de multas de sua competência;

III- promover a fiscalização da estética dos edifícios, da ilumina-
ção das galerias, de passeios, das vitrines e mostruários, tomando as medi-
das cabíveis de conformidade com a legislação concernente a postura
municipal;

IV- instruir e informar processos relativos aos assuntos de sua
competência;

V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 36. A competência e atribuições do Conselho Municipal de
Contribuintes estão definidas em Regimento Interno próprio.

Art. 37. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de Fa-
zenda, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de Confiança,
através de ato próprio do Chefe do Executivo.

 Capítulo VI
Da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Art. 38. A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, órgão da
Administração Superior de apoio direto ao Prefeito, chefiada por um Secre-
tário, nomeado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo CC-1, de livre
nomeação e exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I - planejar, dirigir, organizar, coordenar e controlar a execução e a
conservação das obras públicas de qualquer natureza a cargo do Município;

II - identificar, analisar e estabelecer medidas necessárias à
implantação de projetos referentes ao saneamento básico, à proteção contra
inundações e ao socorro em caso de calamidade pública;

III- supervisionar a manutenção e a construção das obras de

contenção de encostas;
IV- controle de loteamentos e aprovação de projetos; manter

atualizada a planta cadastral do Município;
V - promover a apropriação de custos das obras públicas feitas

sob o regime de administração direta e/ou indireta;
VI- promover, principalmente, o planejamento municipal, aplicação

e fiscalização das normas relativas às construções particulares, à estética
urbana, ao zoneamento e aos loteamentos do Município;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 39. Compete a Coordenadoria de Defesa Civil:

I- adotar todas as medidas atinentes à organização da Defesa
Civil do Município, segundo diretrizes estabelecidas pelo Prefeito;

II- coordenar e executar as ações de defesa civil no Município;
III- manter atualizadas as informações relacionadas à defesa civil;
IV- elaborar e implementar planos, programas e projetos de defesa

civil;
V- manter a Secretaria de Estado da Defesa Civil, informada sobre

ocorrências de desastres e atividades da defesa civil;
VI- propor ao Prefeito a decretação de Situação de Emergência ou

de Estado de Calamidade Pública, observando os critérios estabelecidos
na legislação pertinente;

VII- executar a distribuição e o controle dos suprimentos
necessários ao abastecimento em casos de desastres;

VIII- apresentar recomendações ou sugestões específicas e/ou
prioritárias, às Secretarias Municipais ou órgãos equivalentes, para prevenir
ou sanar quaisquer tipos de situações adversas ou anormais detectadas;

IX- durante as emergências, solicitar servidores às diversas
Secretarias, para auxiliarem nas atividades de defesa civil em tarefas
executivas que lhes forem determinadas;

X- utilizar os meios de divulgação para informar o orientar a
população, a fim de evitar aflição e/ou pânico nas situações emergenciais;

XI- providenciar o atendimento de qualquer pedido de ajuda que
venha da população;

XII- zelar para que os problemas ambientais não prejudiquem as
famílias dos munícipes;

XIII- providenciar o pronto atendimento do Corpo de Bombeiros
em caso de sinistro;

XIV- providenciar acomodação de famílias flageladas por incêndio,
inundação ou desabamento;

XV- examinar periodicamente prédios e marquises como medida
preventiva.

XVI- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

XVII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 40. As interdições, desocupações e demolições, determina-
das pela Coordenadoria de Defesa Civil deverão ser asseguradas pelas
autoridades policiais sediadas no Município.

Art. 41. O Sistema Municipal integra o Sistema Estadual de Defe-
sa Civil através das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - REDEC.

Art. 42. O Coordenador de Defesa Civil representará o Município
nas atividades integradas que impliquem em acoplamento dos Sistemas
Municipal e Estadual.

Art. 43. Nos diversos Distritos do Município poderão ser criados
Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDEC, organizados pela comu-
nidade local e estimulados e orientados pela Coordenadoria de Defesa
Civil do Município, objetivando a descentralização das ações da
Coordenadoria.

Art. 44. Compete ao Departamento de Obras:

I- propor a desapropriação ou permuta de áreas que julgar
necessárias à execução de obras de interesse do Município;

II- fornecer ao órgão competente os elementos necessários ao
lançamento das Contribuições de Melhorias;

III- planejar, programar, articular, executar, fiscalizar e controlar
obras e serviços de engenharia relativamente às obras de urbanização,
obras complementares em logradouros públicos, prevenção, contenção e
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estabilização de encostas, drenagem e microdrenagem, obras de construção
civil;

IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 45. Compete à Seção de Análise de Projetos:

I- executar estudos técnicos e projetos de arquitetura e urbanis-
mo necessários ao desenvolvimento dos serviços da Secretaria;

II- elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica dos proje-
tos a serem executados;

III- executar os serviços de desenhos afetos à Secretaria;
IV- proceder à análise dos projetos de parcelamento de solo,

loteamentos, desmembramentos, remembramentos, condomínios, conjun-
tos habitacionais e afins e seus projetos complementares, com base na
legislação pertinente;

V- proceder à análise dos projetos de edificações em geral;
VI- gerir o sistema de fornecimentos de plantas proletárias;
VII- proceder à expedição de habite-se e certidões;
VIII- executar os serviços de alinhamento e nivelamento de obras

particulares, quando requeridos através de processos administrativos, pro-
videnciando o que for de direito;

IX- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

X- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 46. Compete à Seção de Fiscalização de Obras:

I- controlar a atividade edilícia, garantindo o Poder de Polícia do
Município;

II- proibir a colocação de resíduos de obras, lixos e materiais de
construção em logradouros públicos;

III- promover a fiscalização de lotes vagos, visando coibir depósi-
to de lixo e detritos;

IV- promover a intimação e lavratura de auto de infração, quando
for o caso;

V- garantir a arrecadação de tributos vinculados à atividades so-
bre o seu controle evitando evasão de receita;

VI- manter o efetivo controle sobre o uso do solo e construção
residencial, comercial, industrial, de prestação de serviços e demais ativi-
dades e usos do solo do Município;

VII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 47. Compete à Seção de Obras Complementares:

I- executar os serviços de meio-fio, colocação de grelhas em esgo-
to e em vias públicas;

II- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

III- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 48. Compete à Seção de Expediente e Orçamento:

I- receber, registrar e distribuir as correspondências destinadas à
Secretaria;

II- enviar para publicação, através da Secretaria Municipal de
Governo e Administração, os atos da Secretaria;

III- registrar, guardar, distribuir e controlar o material utilizado pela
Secretaria;

IV- registrar e manter atualizado o inventário de material da Secre-
taria;

V- prestar informações sobre movimentação de processos e ou-
tros expedientes;

VI- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 49. Compete ao Departamento de Urbanismo:
I- promover a conservação e manutenção de praças, parques e

jardins do Município;

II- promover a arborização dos logradouros públicos, providenci-
ando o plantio, replantio e o tratamento das espécies que mais atendam às
condições locais;

III- promover o corte e o plantio de grama das praças, jardins e
logradouros públicos;

IV- planejar, programar, articular, executar, fiscalizar e controlar
obras e serviços de engenharia relativamente a obras de artes e de urbani-
zação;

V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 50. Compete à Seção de Parques e Jardins:

I- registrar, guardar, distribuir e controlar o material utilizado pela
Secretaria;

II- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

III- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 51. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de Obras
e Urbanismo, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de
Confiança, através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo VII
Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 52. A Secretaria Municipal de Educação, órgão da Adminis-
tração Superior de Apoio direto ao Prefeito, chefiada por um Secretário,
nomeado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo CC-1, de livre nomea-
ção e exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I - elaborar e desenvolver de conformidade com as diretrizes e
metas definidas, observadas a política de desenvolvimento econômico e
social do Município, os planos, programas, projetos e atividades educaci-
onais;

II-  executar as atividades relativas ao ensino infantil, especial e
fundamental, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB);

III - estabelecer e supervisionar a política educacional do Municí-
pio;

IV - editar, supervisionar e incrementar normas que assegurem o
cumprimento de princípios e diretrizes relativos ao ensino municipal;

V.- assegurar o cumprimento da Missão Institucional da SME;
VI- administrar a Secretaria, praticando os atos de gestão necessá-

rios;
VII- representar a SME junto aos órgãos e entidades com os

quais a Secretaria interage para desempenho de suas funções, inclusive
para celebração de convênios, contratos e outros ajustes;

VIII- buscar e negociar, junto a órgãos e entidades que tenham
entre seus objetivos promover o ensino fundamental e o desenvolvimento
educacional, os recursos necessários ao bom funcionamento da SME;

IX- cumprir e fazer cumprir as normas e a legislação pertinente;
X- orientar e aprovar os planos de trabalho das áreas da SME,

a gestão de recursos e a política de comunicação institucional da Secreta-
ria;

XI- decidir sobre estratégias e modelos de gestão aplicados na
Entidade, para efetivação das políticas governamentais relacionadas ao
setor educacional;

XII- definir níveis de autonomia dos dirigentes e assessores, de
modo a propiciar a eficácia   de atuação da SME;

XIII- despachar pessoalmente com o Prefeito, nos dias e horas
determinados;

XIV- promover reuniões com seus subordinados imediatos;
XV- resolver os casos omissos, bem como dúvidas suscitadas na

execução deste Regimento, expedindo para este fim as instruções necessá-
rias;

XVI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.
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Art. 53. Compete ao Conselho Gestor:

I-  assessorar e apoiar o Secretário na tomada de decisões relati-
vas a estratégias de ação, gestão de recursos e processos de trabalho
adotados na SME, para cumprir sua Missão Institucional;

II-  promover a avaliação do alcance de resultados pela Secretaria
e suas áreas, bem como propor medidas corretivas e revisão de estratégias
de atuação.

Parágrafo único -  O Conselho Gestor é integrado pelo Secretário,
Coordenador Distrital, Assessor de Contratos e Convênios, Gerente de
Desenvolvimento de Ensino, Gerente de Infraestrutura e Gerente de Plane-
jamento e Gestão.

Art. 54.   Compete à Secretaria Geral:

I- assessorar o Secretário na organização e cumprimento
de sua agenda;

II-   exercer atividades correlatas que lhe forem delegadas;
III- responsabilizar-se pela coordenação do protocolo da SME,

zelando pelo correto e oportuno encaminhamento e controle da documenta-
ção oficial.

Art. 55.  Compete à Assessoria de Contratos e Convênios:

I- preparar documentações da SME e outras requeridas
para a realização de contratos e convênios com participação da Entidade,
após prévia aprovação da Procuradoria Jurídica;

II- manter controle dos contratos e convênios firmados pela
SME, datas de início e término, compromissos estabelecidos, requisitos e
necessidades de. termos aditivos;

III- avaliar ou promover a avaliação do cumprimento de com-
promissos envolvidos nos contratos e convênios firmados pela SME;

IV- elaborar prestações de contas relativas a convênios, buscan-
do subsídios junto às  Gerências envolvidas;

V- preparar extratos dos contratos e convênios, providen-
ciar a sua publicação através da Secretaria Municipal de Governo e Admi-
nistração e remessa aos órgãos de controle;

VI- preparar minutas de contratos referentes às compras de
bens e serviços, encaminhando ao Departamento de Compras e a Procura-
doria Jurídica para aprovação. Após, providenciar assinaturas, encami-
nhamentos pertinentes e arquivo.

Art. 56. Compete à Coordenadoria Distrital :

I- desenvolver suas atividades de acordo com as orientações
emanadas da SME;

II- articular-se permanentemente com as gerências da SME, ga-
rantindo o desenvolvimento do Plano Político-Pedagógico da Instituição;

III- organizar programação anual de trabalho com os Núcleos
Distritais, observando suas especificidades;

IV- Coordenar a execução de planos, projetos e atividades sócio-
educativo-culturais da SME desenvolvidos nos Distritos Municipais;

V- Coordenar os fluxos de informação, objetivando facilitar os
processos e as sistemáticas ligadas à decisão, planejamento, supervisão,
ensino-aprendizagem e administração;

VI- Apoiar e incentivar a realização de eventos que resgate/valo-
rize a cidadania da comunidade local;

VII- Garantir junto a SME recursos humanos e materiais para o
pleno funcionamento dos Núcleos Distritais.

Parágrafo único – Subordinam-se normativa, técnica e adminis-
trativamente a Coordenadoria Distrital, os Núcleos Distritais e, a estes, as
Unidades Educacionais que estiverem localizados em sua área de atuação.

Art. 57. Compete aos Núcleos Distritais:

I- desenvolver suas atividades de acordo com as orientações
emanadas da Coordenadoria Distrital;

II- manter articulação permanente com a Coordenadoria Distrital;
III- propor a Coordenadoria Distrital prioridades, metas e diretri-

zes de trabalho de interesse local;
IV- garantir o fluxo de informação com as Unidades Educacionais;

V- propor medidas para implementação de projetos e eventos re-
lacionados com a otimização do patrimônio cultural, histórico e físico da
localidade;

VI- promover a capacitação dos profissionais da Educação, ob-
servando a realidade local;

VII- coordenar o transporte escolar local;
VIII- realizar visitas semanais as Unidades Educacionais sob sua

jurisdição;
IX- coordenar, acompanhar e controlar a distribuição da merenda

escolar nas Unidades Educacionais;
X- realizar reuniões periódicas com a comunidade local.

Art. 58. Compete à Gerência de Desenvolvimento de Ensino :

I- suprir as unidades educacionais de alunos ou clientela
para atendimento, orientações sobre currículo e seu desenvolvimento,
conhecimentos e/ou tecnologia, capacidade de gestão, pessoal docente,
técnico e administrativo para viabilizar seu funcionamento, além de
capacitação desses recursos humanos para desenvolver o currículo e exer-
cer outras funções;

II- orientar a preparação e acompanhamento das escolas para pro-
mover ensino e outras modalidades de atendimento a cada tipo de cliente-
la, de acordo com os valores e parâmetros preconizados na política educa-
cional do Governo Municipal;

III- coordenar a atuação das divisões que a integram, promoven-
do o aperfeiçoamento das estratégias de trabalho, tendo em vista o alcance
dos resultados propostos;

IV- coordenar a elaboração do Plano Político-Pedagógico;
V- implementar o censo escolar no município, visando identificar

a demanda local e um planejamento da rede de ensino mais eficaz.

Art. 59. Compete à Divisão de Ensino Fundamental, por intermé-
dio de suas Coordenações de 1ª a 4ª  Séries, de 5ª a 8ª Séries, de Educação
Especial e de Jovens e Adultos:

I- fornecer às escolas municipais de Valença as diretrizes
básicas do currículo, para definição dos eixos temáticos relevantes, bem
como orientações para lidar com a interdisciplinariedade;

II- orientar as escolas municipais quanto às propostas
curriculares e programas de ensino pertinentes a cada uma dessas cliente-
las, estimulando a inovação em abordagens, métodos de ensino e avalia-
ção, uso de materiais didáticos e de outros recursos instrucionais;

III- orientar as escolas municipais na elaboração de seu Pla-
no Político-Pedagógico, que explicite a definição dos objetivos, quanto a
conhecimentos e capacidades a serem adquiridos pelos alunos, das práti-
cas pedagógicas a serem desenvolvidas e das formas de equacionamento
das dificuldades detectadas, levando em conta as prioridades escolhidas
pela equipe docente, técnica e administrativa e pela comunidade escolar;

IV- acompanhar o desenvolvimento do Plano Político-Peda-
gógico das escolas, no que se refere ao ensino aprendizagem, processo de
avaliação interno, realização do calendário escolar, ações de enriquecimen-
to curricular e outras atividades planejadas;

V- apoiar as escolas no aperfeiçoamento de métodos e es-
tratégias pedagógicas, com ênfase no estímulo à expressão, à percepção
de contexto social e de ecossistema, à  explicitação de valores, hipóteses e
conceitos que respeitem as diferenças e as mudanças, à percepção de si
mesmo como sujeito social, ao desenvolvimento do raciocínio, da sensibi-
lidade, da capacidade de resolver problemas e outros aspectos que propi-
ciem a preparação para a atuação  produtiva e o exercício da cidadania;

VI- promover a inserção dos projetos e programas propos-
tos por órgãos e entidades da área educacional, no desenvolvimento do
currículo das escolas regulares e outras unidades educativas, de modo a
propiciar a racionalidade na aplicação de recursos e esforços destinados
ao aperfeiçoamento do ensino público.

Art. 60. Compete à Divisão de Educação Infantil, por intermédio
de suas Coordenações de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos:

I-  orientar e acompanhar o planejamento e desenvolvimento das
atividades pedagógicas das Unidades de Educação Infantil;

II- promover o envolvimento da comunidade  nas ações da SME
voltadas para as crianças de zero a seis anos de idade;

III- promover a capacitação das equipes integrantes das creches,
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pré-escolas e jardins de infância;
IV- supervisionar as creches, pré-escolas e jardins de infância;
V- acompanhar as atividades referentes às áreas de serviço soci-

al, psicologia e saúde, desenvolvidas nas Unidades de Educação Infantil
por outras instituições.

Art. 61. Compete à Divisão de Supervisão Escolar:

I- cooperar com os órgãos fins da Secretaria Municipal de Educa-
ção mantendo-os atualizados no tocante  ao cumprimento da legislação
escolar;

II- propor normas e critérios para seleção, admissão, lotação e
remanejamento do pessoal indispensável ao desempenho da supervisão
educacional, após prévio parecer da Secretaria Municipal de Governo e
Administração e da Procuradoria Jurídica;

III- programar e supervisionar as atividades de pesquisa no cam-
po sócio-escolar objetivando a coleta científica e a utilização de dados
sócio-educacionais para diagnósticos sociais e prognósticos para a ação
administrativa;

IV- apoiar tecnicamente o desenvolvimento das atividades  da
unidade escolar;

V- divulgar matéria de interesse relativa ao campo educacional;
VI- prestar assessoramento técnico e administrativo  na matéria

de sua competência;
VII- orientar, acompanhar, controlar e analisar o trabalho dos

supervisores educacionais que atuam  em sua área;
VIII- implementar programas, projetos e atividades, acompanhan-

do sua execução;
IX- zelar pela conservação e dar ciência ao órgão de patrimônio de

todo o material necessário ao desempenho da unidade;
X- exercer outras atividades, no âmbito de sua competência.

Art. 62. Compete à Coordenação de Legislação e Normas:

I- organizar, desenvolver e controlar os serviços de legislação e
documentação escolar para o funcionamento regular das unidades da rede
escolar municipal;

II- promover a regularização das unidades da rede escolar munici-
pal, junto às autoridades competentes do ensino;

III- analisar, propor e executar quando necessário, a reformulação
do Regimento Único das Escolas Municipais e adendos;

IV- elaborar o Plano de Criação das Escolas;
V- preparar e encaminhar ao Conselho Municipal de Educação os

processos e autorização para o funcionamento de escolas municipais;
VI- zelar pela conservação e dar ciência ao órgão de patrimônio de

todo o material necessário ao desempenho da unidade;
VII- exercer outras atividades, no âmbito de sua competência.

Art. 63. Compete a Coordenação de Acompanhamento, Orienta-
ção e Assistência Técnica:

I- coordenar as atividades dos supervisores de campo de acordo
com as orientações emanadas da Divisão;

II- analisar os termos de visita dos supervisores de campo, enca-
minhando à Divisão os problemas levantados nos mesmos, sugerindo al-
ternativas de solução;

III- analisar os relatórios anuais das unidades educacionais;
IV- integrar comissão tais como: recolhimento de arquivo, verifi-

cação prévia para autorização e/ou reconhecimento de escolas;
V- fornecer orientação para montagem e tramitação de processos;
VI- prestar informações sobre a movimentação de processos;
VII- executar estudos técnicos-científicos relativos à supervisão

escolar que lhe forem solicitados;
VIII- dar orientação de natureza técnico-pedagógica e administra-

tiva sobre a coordenação, execução e avaliação de programas, projetos e
atividades;

IX- zelar pela conservação e dar ciência ao órgão de patrimônio de
todo o material necessário ao desempenho da unidade;

X- exercer outras atividades, no âmbito de sua competência.

Art. 64. Compete à Equipe Multidisciplinar:
I- atender à clientela escolar portadora de dificuldades de apren-

dizagem;

II- realizar atividades de natureza institucional, visando a preven-
ção de problemas que venham a interferir no processo ensino-aprendiza-
gem;

III- contribuir para a otimização do processo educacional através
de pareceres técnicos no âmbito de sua especialização, que oportunizem
uma visão sistêmica das causas dos problemas detectados no sistema de
ensino.

Parágrafo único – A Equipe Multidisciplinar será subordinada a
Gerência de Desenvolvimento de Ensino, através das Divisões de Ensino
Fundamental e Educação Infantil e será composta por:

a) Psicólogo;
b) Fonoaudiólogo;
c) Assistente Social;
d) Psicopedagogo;
e) Nutricionista.

I- Compete ao Psicólogo:

 a) participar do trabalho de avaliação do desenvolvimento das crianças,
realizado pelos professores;
b) participar do estudo de casos, propondo planos de ação, para correção
dos desvios do desenvolvimento encontrados;
c) oferecer apoio técnico;
d) participar das reuniões com os responsáveis para orientá-los sobre o
relacionamento familiar e o trato com as crianças;
e) atuar de forma integrada com os demais elementos das Unidades Educa-
cionais, para troca de informação sobre as crianças.

II- Compete ao Fonoaudiólogo:

a) avaliar, diagnosticar e atender os casos de distúrbios da fonação e audi-
ção;
b) orientar o corpo docente e técnico, sempre que necessário, quanto aos
procedimentos a serem adotados, visando o atendimento às crianças que
apresentarem dificuldades;
c) participar de reuniões junto ao Orientador Educacional e Professor, para
obtenção de esclarecimentos e informações, visando tratamento adequa-
do;
d) atuar junto à Equipe Multidisciplinar e de Orientação Pedagógica e
Educacional, integradamente, propondo estratégias para atendimento à
criança portadora de distúrbios;
e) participar de palestras e reuniões, nas Unidades Educacionais, sempre
que se fizer necessário.

III- Compete ao Assistente Social:

a) proceder ao estudo sócio-econômico da clientela;
b) promover a integração da família com a equipe da Unidade Educacional,
mobilizando a comunidade na participação das programações promovidas
pelas mesmas;
c) promover palestras com profissionais diversos para esclarecimentos de
assuntos de interesse dos pais;
d) promover programas de Serviço Social de grupo;
e) atuar de forma integrada, com demais membros das Unidades Educacio-
nais, através de reuniões periódicas e contatos individuais, para troca de
informações sobre as crianças;
f) participar de treinamento de pessoal, quando solicitados;
g) elaborar relatórios das atividades realizadas.

IV- Compete ao Psicopedagogo:

a) coordenar a Equipe Multidisciplinar de acordo com as orientações
advindas da Gerência de Desenvolvimento de Ensino;
b) fazer a interface com a Secretaria Municipal de Saúde;
c) propor um calendário de atendimento às Unidades Educacionais;
d) promover levantamento estatístico dos atendimentos, por área, visando
a execução de programas preventivos e/ou acompanhamento aos casos
detectados.

V- Compete ao Nutricionista:
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a) fazer interface com a Divisão de Nutrição Escolar;
b) orientar a equipe das Unidades Educacionais, quanto às exigências
nutricionais das crianças;
c) orientar cardápios, de acordo com as exigências nutricionais da criança,
aproveitando alimentos típicos da região;
d) orientar funcionários no cumprimento das rotinas alimentares
estabelecidas;
e) orientar na recuperação de desnutridos através de regimes especiais;
f) orientar os demais envolvidos sobre os aspectos nutricionais do desen-
volvimento infantil;
g) atuar de forma integrada com toda equipe das Unidades Educacionais,
através de reuniões e contatos, para troca de informações sobre as crian-
ças, visando perfeito atendimento às mesmas;
h) orientar as famílias das crianças, quanto ao valor nutritivo e utilização
dos alimentos.

Art. 65. Compete à Gerência de Infraestrutura:

I- promover o dimensionamento das necessidades de constru-
ção, ampliação, reforma e manutenção de prédios escolares visando
equacionar o atendimento à demanda de vagas na rede pública municipal
de ensino, ouvindo, sempre, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;

II- dotar as escolas e outras unidades de ensino que integrem a
rede pública municipal de mobiliário e equipamento compatível com a exe-
cução de seu plano político-pedagógico;

III- coordenar a atuação das divisões que a integram, promoven-
do o aperfeiçoamento das estratégias de trabalho, tendo em vista o alcance
dos resultados propostos.

Art. 66. Compete à Divisão de Administração de Pessoal, por
intermédio de sua Coordenação de Movimentação de Pessoal,  Direitos e
Vantagens:

I- orientar as escolas para desenvolvimento das atividades de
administração de pessoal, incluindo dimensionamento de quadros, provi-
mento das funções, controles funcionais e outros necessários à gestão de
pessoal, ouvido o Secretário Municipal de Governo e Administração;

II- promover os processos necessários à preparação do
pagamento, atualização de registros e concessão de direitos e vantagens
ao pessoal que atua nas escolas e demais unidades educacionais de res-
ponsabilidade da SME, ouvido o Secretário Municipal de Governo e Admi-
nistração;

III- examinar expedientes das escolas relacionados à admi-
nistração de pessoal, para verificar sua pertinência e correção, encami-
nhando as decisões necessárias.

Art. 67. Compete à Divisão de Material e Patrimônio, por intermé-
dio de sua Coordenação de  Almoxarifado e Controle Patrimonial:

I-  zelar pelo controle patrimonial da SME e dos estoques de supri-
mentos;

II- programar e controlar a distribuição de suprimentos segundo
orientação da Gerência;

III- providenciar a manutenção e limpeza das instalações fí-
sicas da SME, levando em conta horários de funcionamento e as caracte-
rísticas dos equipamentos e outros bens;

IV- promover a manutenção preventiva e corretiva das ins-
talações e equipamentos, levando em conta instruções dos fabricantes,
sempre que disponíveis;

V- avaliar a qualidade de serviços executados por terceiros;
VI- controlar a observância das normas de funcionamento

da Secretaria pelos serviços de portaria, zeladoria e outros de sua área de
atuação;

VII- organizar e subsidiar procedimentos para compra de bens e
serviços, atendendo à legislação em vigor.

Art. 68. Compete à Divisão de Nutrição Escolar, por intermédio de
sua Coordenação de Controle e Abastecimento:

I- planejar, organizar, controlar e dirigir  a aquisição e a distribui-
ção da merenda escolar para as unidades da rede escolar municipal;

II- organizar e controlar a fiscalização da distribuição do material
de merenda escolar;

III- elaborar e apresentar relatórios periódicos das unidades da
Divisão;

IV- elaborar e apresentar a previsão anual de consumo de meren-
da escolar;

V- realizar pesquisas referentes à qualidade e à natureza da meren-
da escolar consumida nas unidades da rede escolar municipal;

VI- organizar e manter atualizados os mapas, fichários e documen-
tos referentes à aquisição e a distribuição da merenda escolar para as
escolas da rede municipal;

VII- preparar todo o processamento de aquisição de gás de cozi-
nha  para as unidades educacionais;

VIII- coordenar, a nível local, as atividades relativas à aquisição
da merenda escolar nas unidades escolares;

IX- tomar as medidas necessárias, que assegurem a existência
contínua de gêneros nas creches;

X- elaborar campanhas educativas de esclarecimento sobre a nu-
trição escolar;

XI- elaborar e apresentar relatórios periódicos sobre as ativida-
des da coordenação;

XII- coordenar visitas de acompanhamento às unidades escola-
res;

XIII- organizar cursos de capacitação para merendeiras e pessoal
de apoio que exerçam suas atividades no preparo da merenda;

XIV- Manter o estoque, exercer a guarda, em perfeita ordem de
armazenamento e conservação, dos gêneros destinados à distribuição nas
escolas e creches , bem como manter limpo o local de armazenamento;

XV- Manter sob sua guarda e devidamente atualizado o fichário
de estoques dos gêneros destinados a  distribuição nas escolas e creches;

XVI- Promover o transporte de gêneros para a distribuição nas
escolas e creches visando a  reposição do estoque;

XVII- Responder  pelo uso e pela conservação e dar ciência ao
órgão de patrimônio de todo material necessário ao desempenho da unida-
de;

XVIII- Exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art.69. Compete à Gerência de Planejamento e Gestão:

I- suprir o Secretário e o Conselho Gestor de informações neces-
sárias ao acompanhamento, controle e ao processo decisório inerente a
captação e aplicação de recursos financeiros no setor educacional;

II- coordenar a atuação das divisões que a integram, promovendo
o aperfeiçoamento das estratégias de trabalho, tendo em vista o alcance
dos resultados propostos;

III- programar e supervisionar as atividades de pesquisa no cam-
po sócio-escolar objetivando a coleta científica e à utilização de dados
sócio-educacionais para diagnósticos sociais e prognósticos para ação
administrativa.

Art. 70. Compete à Divisão de Informática, por intermédio de sua
Coordenação de Apoio ao Usuário e Implementação de Sistema:

I- coordenar projetos referentes ao uso da informática como re-
curso educacional e avaliar seus resultados;

II- organizar  o acervo documental e os materiais instrucionais da
SME e promover sua utilização pelos profissionais das escolas e outras
unidades educacionais de responsabilidade da Secretaria;

III- identificar possibilidades de ampliação dos recursos didáti-
cos acessíveis às escolas e promover sua disseminação junto a professo-
res e equipes técnicas;

IV- articular-se com os órgãos da Secretaria a fim de assegurar
ação integrada no que se refere a informações;

V- centralizar, para efeito de difusão através de instrumentos peri-
ódicos e atualizados, a coleta, e o levantamento dos dados estatísticos
necessários à elaboração de planos, programas e projetos.

Art. 71. Compete à Divisão Financeira, por intermédio de sua
Coordenação de Execução Financeira e Prestação de Contas:

I- organizar e promover as atividades relacionadas à execução e
controle financeiro, orientando as equipes da área em relação aos proces-
sos de pagamento, controle contábil e prestação de contas para institui-
ções financiadoras da SME e de controle governamental, sempre de forma
integrada com a Secretaria Municipal de Fazenda;
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II- controlar o processo de liberação de recursos proveni-
entes das diferentes fontes de financiamento da SME, as despesas autori-
zadas, os empenhos e demais compromissos da Secretaria, com vistas a
adequar a programação financeira à disponibilidade orçamentária;

III- interagir com os órgãos de administração financeira e de con-
trole do Município, tendo em vista a constante adequação de procedimen-
tos da SME à legislação pertinente, bem como ao acompanhamento de
liberações de quotas orçamentárias;

IV- suprir a Assessoria  de Contratos e Convênios das informa-
ções necessárias à orçamentação preliminar de bens e serviços e quanto à
posição de saldos e quotas de recursos liberados, para subsidiar a prepa-
ração de instrumentos de apoio à Secretária;

V-  proceder ao registro e controle de despesas, créditos e saldos
financeiros;

VI- organizar documentação para compor processos de prestação
de contas;

VII-  articular-se com a Secretaria Municipal de Fazenda;
VIII- providenciar empenhos;
IX -  controlar a dotação orçamentária atribuída à SME;
X- controlar os repasses de recursos das unidades orçamentárias

para os órgãos da SME, de acordo com o cronograma aprovado pela auto-
ridade competente.

Art. 72. Compete as Unidades Educacionais:

I- ministrar e fazer ministrar, na forma da legislação em vigor, o
ensino do 1º grau no estabelecimento sob sua direção;

II- cumprir e fazer cumprir a legislação referente ao ensino, as
normas regulamentares e as instruções baixadas pela autoridade compe-
tente, bem como os planos e programas elaborados;

III- apresentar planos de trabalho, segundo as normas baixadas
pela Gerência de Desenvolvimento de Ensino;

IV- orientar e supervisionar a execução dos planos de trabalho
dos professores;

V- coordenar com o pessoal docente do estabelecimento sob sua
direção, para êxito dos trabalhos;

VI- promover a expedição de certificados de conclusão dos cur-
sos que ministrar;

VII- zelar pelo eficiente funcionamento das atividades extra-esco-
lares, dando ênfase ao da Associação de Pais e Mestres; ao da caixa esco-
lar e ao da cooperativa escolar;

VIII- cumprir e fazer cumprir o calendário escolar;
IX- promover, na época própria, a matrícula dos alunos;
X- promover os serviços de manutenção, compreendendo regis-

tro e controle da movimentação de papéis, requisição, distribuição e con-
trole de material, vigilância e condições do prédio escolar, conservação
dos móveis e do material didático;

XI- manter em perfeita ordem de armazenamento e conserva-
ção os gêneros destinados a Merenda Escolar;

XII- responder, zelar e dar carga ao órgão de Patrimônio de
todo o material necessário ao desempenho da unidade;

XIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 73. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de Edu-
cação, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de Confiança,
através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo VIII
Da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Art. 74. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, órgão da
Administração Superior de apoio direto ao Prefeito, chefiada por um Secre-
tário, nomeado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo CC-1, de livre
nomeação e exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I - elaborar e desenvolver, de conformidade com as diretrizes e
metas definidas, observadas a política de desenvolvimento econômico e
social do Município, os planos, os programas, projetos e atividades cultu-
rais e artísticas;

II- estabelecer e supervisionar projetos e atividades das áreas
cultural e artística do Município;

III- estimular o desenvolvimento das manifestações culturais;
IV- manter convênio para execução de projetos nas áreas de cul-

tura e turismo do Município;
V- realizar estudos e pesquisas relacionadas com o desenvolvi-

mento cultural e turístico;
VI-  promover a realização e publicação de trabalhos sobre as

características, belezas naturais e pontos turísticos do Município;
VII- elaborar e difundir o calendário de festas e outras atividades

culturais e turísticas;
VIII- elaborar, difundir e manter atualizado o guia turístico do

Município;
IX- estabelecer o entrosamento com Entidades Públicas e/ou Pri-

vadas no sentido de fomentar a cultura e o turismo local;
X- atuar como órgão normativo de conformidade com as diretrizes

e metas definidas;
XI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 75. Compete à Seção de Expediente e Orçamento:

I- receber, registrar e distribuir as correspondências afetas à Se-
cretária;

II- registrar, guardar, distribuir e controlar o material utilizado pela
Secretaria;

III- prestar informações sobre movimentação de processos e ou-
tros expediente;

IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 76. Compete ao Departamento de Cultura e Turismo:

I- coordenar o desenvolvimento da programação cultural e turís-
tica estabelecidas segundo as diretrizes, normas e critérios técnicos ema-
nados da Secretaria;

II- analisar a viabilidade de projetos e atividades culturais e turís-
ticas do Município;

III- identificar, preservar, valorizar, apoiar e difundir as manifesta-
ções artístico-culturais e turísticas da coletividade;

IV- elaborar calendário de festas e outras atividades culturais e
turísticas;

V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 77. Compete à Seção de Cultura e Turismo:

I- promover cursos de arte, seminários, conferências, mostras,
concertos, concursos, apresentações, programas e outros eventos artísti-
co-culturais;

II- promover a articulação entre os órgãos voltados para as ativi-
dades culturais da comunidade estudantil;

III- incentivar a participação comunitária nos eventos culturais
do Município;

IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 78. Compete à Seção de Programação e Divulgação Cultural:

I- organizar festas e solenidades cívico-culturais, visando escla-
recer às crianças o seu real significado;

II- executar a divulgação cultural e turística do Município;
III- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 79. Compete à Seção de Arte e Museu:

I- organizar e manter atualizados os catálogos das obras de arte;
II- promover através de permuta ou doação, a aquisição de obras

de arte para o acervo do museu, após autorização do Secretário;
III- administrar as instalações, mantendo vigilância sobre se acer-

vo, bem como zelar pela sua conservação;
IV- garantir um sistema de controle e avaliação do acervo,

objetivando a eficácia e eficiência do processo decisório para permuta ou
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doação;
V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 80. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de
Confiança, através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo IX
Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 81. A Secretaria Municipal de Saúde, órgão da Administra-
ção Superior de apoio direto ao Prefeito, chefiada por um Secretário, nome-
ado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo CC-1, de livre nomeação e
exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I - atuar como órgão normativo e de controle no campo da saúde
pública;

II- elaborar planos e programas da Prefeitura na área de saúde;
III- assegurar a manutenção dos serviços da assistência médica e

odontológica nos centros e unidades de saúde do Município;
IV- implementar as normas e proposições ao desenvolvimento de

campanhas de saúde pública;
V- estabelecer em articulação com a Secretaria Municipal de Edu-

cação, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a assistência médica e
odontológica à população escolar do Município;

VI- identificar, analisar e propor medidas necessárias a
compatibilização da política de saúde com as exigências do desenvolvi-
mento econômico e social do Município;
VII- supervisionar os serviços de fiscalização sanitária;
VIII - promover o bem   estar e melhoria das condições de vida da comuni-
dade;
IX- elaborar convênios com órgãos públicos e particulares para campa-
nhas de saúde pública;

X- coordenar, controlar e supervisionar a aplicação econômica e
financeira dos recursos do Sistema Único de Saúde;

XI- editar, implementar, identificar e orientar o comportamento de
grupos específicos diante dos problemas de saúde, higiene, educação,
planejamento familiar e outros, em consonância com os demais órgãos da
Prefeitura;

XII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 82. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de Saú-
de, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função de Confiança,
através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo X
Da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente

Art. 83. A Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambien-
te, órgão da Administração Superior de apoio direto ao Prefeito, chefiada
por um Secretário, nomeado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo
CC-1, de livre nomeação e exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I-  atuar como órgão normativo e de controle no campo da Agri-
cultura e Pecuária, organizar e manter atualizado o cadastro de produtores
do Município;

II - orientar os produtores quanto ao financiamento, mercado con-
sumidor, recuperação de solo, utilização de matrizes e outras ações visan-
do dar suporte técnico aos produtores rurais;

III- supervisionar a prestação de assistência veterinária;
IV- promover anualmente a exposição agropecuária do Municí-

pio;
V- organizar, controlar e manter a Patrulha Agrícola Municipal;
VI- elaborar estudos para formulação da política e projetos para o

desenvolvimento sócio ambiental em consonância com as diretrizes de
desenvolvimento municipal, estabelecendo as medidas necessárias para a
sua execução;

VII- submeter ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos e regula-
mentos sobre matérias incluídas na área de sua competência;

VIII- emitir parecer prévio e monitorar todas as ações de interesse
público e privado, que causem impactos ambientais no Município;

IX- Implantar, coordenar e fiscalizar o funcionamento das Usinas
de Reciclagem de Lixo;

X- atuar como órgão consultivo nas questões ambientais do
Município e promover a proteção da flora e fauna;

XI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 84. Compete à Seção de Expediente:

I- receber, registrar e distribuir as correspondências afetas à Se-
cretária;

II- registrar, guardar, distribuir e controlar o material utilizado pela
Secretaria;

III- prestar informações sobre movimentação de processos e ou-
tros expediente;

IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 85. Compete ao Departamento de Agropecuária:

I- coordenar o desenvolvimento agropecuário do Município, sem
prejudicar as características do meio ambiente;

II- promover o cadastro dos produtores rurais;
III- orientar os produtores quanto ao financiamento, mercado con-

sumidor, recuperação do solo, utilização de matrizes e técnicas alternati-
vas;

IV- organizar, anualmente, exposições no Parque de Eventos;
V- controlar e assistir a Patrulha Agrícola Municipal;
VI- manter permanente entrosamento com a Secretaria de Estado

de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior e
com outros órgãos públicos ou privados a fim de estabelecer convênios
ou contratos para cumprimento das atividades relativas à Secretaria;

VII- promover campanhas e orientação de vacinação animal;
VIII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
IX- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 86. Compete a Seção de Parques de Eventos:

I- manter a limpeza e conservação do Parque de Eventos;
II- solicitar aos órgãos competentes, segurança nos dias de festi-

vidades;
III- fiscalizar e fazer cumprir as normas estabelecidas para o funci-

onamento dos eventos;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 87. Compete a Seção de Mercado Municipal:

I- supervisionar e controlar o funcionamento do Mercado Muni-
cipal;

II- fazer cumprir o horário de abertura e fechamento do Mercado
Municipal;

III- promover a limpeza e conservação das dependências do Mer-
cado Municipal;

IV- inspecionar a qualidade dos artigos a venda e com o auxílio da
Fiscalização Sanitária, promover sua inutilização ou interdição ao consu-
mo quando impróprios segundo atestado da Fiscalização Sanitária;

V- controlar a permissão e/ou transferência de uso dos bens e
pontos existentes no Mercado Municipal;

VI- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 88. Compete ao Departamento de Meio Ambiente:

I- dimensionar, analisar e propor as medidas técnicas legais e es-
tratégicas específicas da área, consubstanciando todos os planos e proje-
tos definidores da política do Meio Ambiente;

II- examinar os aspectos relacionados com a utilização dos recur-
sos naturais visando a preservação do Meio Ambiente;

III- manter permanente entrosamento com a Secretaria de Estado
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de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 89. Compete a Seção de Meio Ambiente:

I- executar as medidas técnicas legais e estratégicas específicas
da área, consubstanciando todos os planos e projetos definidores da po-
lítica do Meio Ambiente;

II- promover a utilização dos recursos naturais visando a preser-
vação do meio ambiente;

III- promover campanhas de esclarecimento e orientação para a
preservação do meio ambiente;

IV- controlar e monitorar as indústrias e o comércio instalados ou
que venham a se instalar no Município, que possam ou estejam provocan-
do danos ambientais ou à população;

V- programar em parceria com a Secretaria Municipal de Educa-
ção, a capacitação de professores na área ambiental para difusão na Rede
Municipal de Ensino;

VI- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 90. Compete a Seção de Horto Florestal:

I- promover o plantio, manutenção, poda e o cultivo de mudas
visando o reflorestamento do Município;

II- promover o cultivo e o fornecimento de mudas de grama;
III- promover e incrementar a produção de hortifrutigranjeiros para

consumo nas escolas municipais;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 91. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de
Agropecuária e Meio Ambiente, serão atribuídos Cargos Comissionados
e/ou Função de Confiança, através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo XI
Da Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Art. 92. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, órgão da
Administração Superior de apoio direto ao Prefeito, chefiada por um Secre-
tário, nomeado para ocupar Cargo Comissionado, símbolo CC-1, de livre
nomeação e exoneração do Prefeito, tem por finalidade:

I- planejar, dirigir, organizar, coordenar e controlar a execução dos
serviços públicos de interesse municipal;

II- a concessão e permissão para a exploração de serviços públi-
cos, supervisionar a organização e a regulamentação dos serviços de abas-
tecimento de água e esgoto do Município;

III- coordenar, supervisionar e manter os serviços de limpeza pú-
blica, parques e jardins, iluminação pública, trânsito e tráfego, administra-
ção de cemitérios e capelas mortuárias, mercados e feiras livres;

IV- promover a execução do plano rodoviário municipal, segundo
as diretrizes estabelecidas;

V- promover a execução dos serviços de conservação, constru-
ção e pavimentação das estradas municipais;

VI- administrar as normas relativas ao saneamento básico;
VII- promover a manutenção do sistema viário do Município;
VIII- promover e desenvolver os serviços de engenharia de trân-

sito, bem como os serviços de pintura e sinalização horizontal e vertical;
IX- fornecer ao órgão competente os elementos necessários ao

lançamento da Contribuição de Melhoria;
X- planejar, programar, articular, executar, fiscalizar e controlar obras

e serviços de engenharia relativamente a rodoviárias municipais, obras de
pavimentação de pontes, viadutos, túneis, obras complementares em
logradouros públicos;

XI- promover, coordenar e controlar a distribuição e a guarda de
máquinas e veículos aos órgãos competentes;

XII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 93. Compete à Seção de Expediente e Orçamento:

I- receber, registrar e distribuir as correspondências afetas à Se-
cretária;

II- registrar, guardar, distribuir e controlar o material utilizado pela
Secretaria;

III- prestar informações sobre movimentação de processos e ou-
tros expediente;

IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 94. Compete ao Departamento de Estradas Municipais:

I- promover a execução do Plano Rodoviário Municipal, segundo
as diretrizes estabelecidas pelo Secretário com anuência do Prefeito;

II- promover a manutenção do Sistema Viário Municipal
III- promover e desenvolver os serviços de pintura das vias públi-

cas;
IV- propor ao Prefeito a desapropriação ou permuta de áreas que

julgar necessárias para a execução de obras de melhorias das estradas
municipais;

V- promover o planejamento da execução, articulação, execução,
fiscalização e controle de serviços e obras de engenharia relativamente às
obras rodoviárias municipais, obras de pavimentação, pontes, viadutos,
túneis e obras complementares em logradouros públicos;

VI- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 95. Compete à Seção de Pavimentação:

I- promover a execução dos serviços de construção e pavimenta-
ção das estradas municipais;

II- executar a pavimentação de blocos intertravados e paralelos;
III- executar obras de pavimentação da rede viária municipal por

concreto asfáltico, asfalto fundido, misturas betuminosas;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 96. Compete à Seção de Manutenção do Sistema Viário:

I- promover a manutenção do Sistema Viário Municipal;
II- promover a manutenção e o controle dos túneis, viadutos,

passarelas e pontilhões do Município;
III- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 97. Compete à Seção de Terraplenagem:

I- executar os serviços de terraplenagem para abertura de vias
públicas municipais;

II- executar a retirada de terras ocorridas em conseqüência de
deslizamento;

III- executar a desobstrução das vias públicas retirando os entu-
lhos de obras;

IV- executar a abertura de vias e logradouros públicos;
V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 98. Compete ao Departamento de Serviços Públicos:

I- promover a execução, manutenção e fiscalização dos serviços
de: limpeza pública, parques e jardins, cemitérios, capelas mortuárias, e a
fiscalização dos serviços permitidos ou concedidos pelo Município;

II- orientar e fiscalizar a utilização de materiais e equipamentos
usados nas instalações públicas;

III- acompanhar a execução de projetos, programas e planos de
obras, coordenando a sua execução, apropriando custo e elaborando o
orçamento;
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IV- fiscalizar a execução de obras por administração indireta, con-
trolando as medições através do cronograma físico-financeiro, objetivando
o correto pagamento dos valores apurados;

V- controlar o uso das máquinas e veículos;
VI- exercer o controle sobre as oficinas de máquinas e veículos;
VII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 99. Compete à Seção de Limpeza Pública:

I- organizar, coordenar, executar e controlar os serviços de limpe-
za urbana do Município;

II- promover varredura e capina das ruas, praças e logradouros
públicos;

III- orientar e coordenar o trabalho de remoção de lixo, dando-lhes
o destina conveniente de modo a não afetar a saúde pública;

IV- promover a colocação nas vias públicas de caçambas coleto-
ras de lixo;

V- promover a limpeza e conservação de valas e escoadouros de
águas pluviais;

VI- promover a remoção de animais mortos das vias públicas,
providenciando sua cremação ou enterramento;

VII- proibir e providenciar a remoção de sucatas e veículos aban-
donados em logradouros públicos;

VIII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

IX- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 100. Compete à Seção de Iluminação Pública;

I- executar os serviços de iluminação pública, bem como a sua
manutenção;

II- supervisionar a execução dos trabalhos de extensão e conser-
vação da rede de iluminação pública, compreendendo obras complementa-
res, substituição de lâmpadas, fios, refletores e quaisquer aparelhos de
iluminação que forem inutilizados ou deficientes;

III- organizar e manter atualizada a planta geral de iluminação pú-
blica municipal;

IV- promover periodicamente a revisão das redes de energia elé-
trica dos próprios municipais, visando evitar incêndios ou acidente, execu-
tando, se necessário, a sua substituição;

V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 101. Compete a Seção de Cemitérios e Capelas Mortuárias;

I- supervisionar, zelar, conservar e controlar o funcionamento e a
utilização dos cemitérios e capelas mortuárias;

II- promover o alinhamento e numeração das sepulturas e deter-
minar os lugares onde deverão ser abertas novas covas;

III- zelar pelo asseio e fazer executar a limpeza nas dependências
do cemitério, bem como sua arborização;

IV- promover as inumações, exumações, traslados e perpetuidade
de sepulturas, após a competente autorização, mantendo atualizados e em
rigorosa ordem de registros;

V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 102. Compete à Seção de Coleta de Lixo:

I- fixar itinerários para coletas do lixo das ruas, praças e logradouros
públicos;

II- quando terceirizados os serviços de coleta de lixo, exercer per-
manente fiscalização para o correto cumprimento do contrato respectivo;

III- promover a colocação de cestos de lixo nas vias públicas;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.
Art. 103. Compete à Seção de Telecomunicações:

I- executar os serviços de recepção e retransmissão dos sinais de
TV para o Município;

II- manter, conservar e controlar a aparelhagem destinada à recep-
ção e a retransmissão dos sinais de TV;

III- observar as normas e regulamentos emanados de órgãos téc-
nicos, visando cumprir as exigências legais;

IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 104. As competências da Funerária Municipal criada pela
Deliberação nº 538, de 16.1.1932, estão definidas no Decreto nº 26, de
6.6.2001.

Art. 105. Compete ao Departamento de Água e Esgoto:

I- responder pelas especificações, direção e construção de obras
novas de redes de distribuição de água e de coleta de esgoto sanitário;

II- fiscalizar as operações de adução, tratamento e distribuição de
água, eliminação de esgoto e desobstrução das redes coletoras, manten-
do-as em perfeito funcionamento;

III- manter em perfeito funcionamento a estação de tratamento de
água, casa de bombas de recalque, captação, inclusive equipamentos elé-
tricos e mecânicos;

IV- proceder à análise rotineira de controle de qualidade de água,
a fim de que a mesma seja distribuída à população dentro dos padrões
oficiais de potabilidade;

V- manter o estoque de produtos químicos utilizados para o trata-
mento da água, bem como tubos, peças e demais equipamentos destina-
dos à manutenção dos serviços;

VI- atender às reclamações dos consumidores sobre o funciona-
mento dos serviços, adotando, imediatamente, as providências cabíveis;

VII- fiscalizar os serviços de água e esgoto, no caso de concessão
ou permissão, comunicando, imediatamente, ao Secretário qualquer
descumprimento contratual;

VIII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

IX- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 106. Compete à Seção de Saneamento Básico:

I- executar os serviços de contenção de encostas;
II- providenciar a abertura de valas para a rede de águas pluviais;
III- executar os serviços de microdrenagem;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 107. Compete à Seção de Cadastro e Controle:

I- controlar através de listagem o recebimento das taxas de água e
esgoto;

II- expedir notificações, intimações, ordens para corte de forneci-
mento de água e realizar as respectivas religações quando determinadas;

III- manter atualizado o cadastro de consumidores;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 108. Compete ao Departamento de Trânsito e Tráfego:

I- planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos e
de animais, promovendo o desenvolvimento da circulação e da segurança
de ciclistas;

II- implantar, manter e operar o sistema de sinalização e os equipa-
mentos de controle viário;

III- coordenar os serviços de pintura da sinalização de trânsito
nas vias públicas;

IV- dotar a cidade de conformidade com as normas legais, de
placas indicativas e de sinalização de trânsito para melhor orientação e
desempenho do tráfego urbano;

V- promover a fiscalização dos transportes coletivos, táxis e trans-
porte escolar, visando o perfeito atendimento aos munícipes;
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VI- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 109. Compete à Seção de Controle de Trânsito:

I- articular-se com o órgão de pavimentação, objetivando a atua-
ção do setor no cumprimento do plano de ação do Sistema Viário;

II- providenciar de conformidade com as normas estabelecidas, a
colocação de placas indicativas e de sinalização de trânsito para melhor
orientação e desempenho de tráfego urbano;

III- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

VII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 110. Compete a Seção de Fiscalização de Transporte Coleti-
vo:

I- fiscalizar o sistema de transporte de passageiros;
II- promover, periodicamente, vistoria nos veículos em circulação

visando mantê-los em perfeito estado de conservação;
III- lavrar notificações, intimações e autos de infração, bem como

aplicação de multas;
IV- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
V- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 111. Compete a Seção de Terminais Rodoviários:

I- administrar as estações e terminais rodoviários da Sede do
Município e de seus Distritos;

II- atuar como órgão coordenador e fiscalizador dos convênios e
contratos que tenha estreita correlação com os serviços que lhes são afe-
tos;

III- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo
material necessário ao desempenho da unidade;

IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 112. Compete ao Departamento da Frota Municipal:

I- Controlar a movimentação e o uso de máquinas e veículos;
II- promover o controle sobre as oficinas de máquinas e veículos;
III- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
IV- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 113. Compete a Seção de Máquinas e Veículos:

I- promover, controlar, coordenar o abastecimento e o gasto de
combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos;

II- promover consertos, manutenção e reposição de peças mecâ-
nicas;

III- promover o controle das despesas por máquina e veículo;
IV- promover a fiscalização do uso das máquinas e veículos;
V- promover sindicâncias para apurar a responsabilidade por aci-

dente com máquinas e veículos;
VI- promover a inspeção periódica dos veículos e máquinas;
VII- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VIII- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 114. Compete a Seção de Oficina de Máquinas e Veículos:

I- promover o conserto de máquinas e veículos;
II- proceder periodicamente à revisão mecânica das máquinas e

veículos;
III- executar os serviços de lanternagem e pintura dos veículos e

máquinas;
IV- controlar os materiais e equipamentos necessários à reforma

dos veículos e máquinas;
V- responder, zelar e dar carga  ao órgão de Patrimônio de todo

material necessário ao desempenho da unidade;
VI- exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

Art. 115. Aos órgãos que integram a Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, serão atribuídos Cargos Comissionados e/ou Função
de Confiança, através de ato próprio do Chefe do Executivo.

Capítulo XII
Da Secretaria Municipal de Planejamento e

Desenvolvimento Econômico

Art. 116. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi-
mento Econômico, órgão da Administração Superior de apoio direto ao
Prefeito, chefiada por um Secretário, nomeado para ocupar Cargo
Comissionado, símbolo CC-1, de livre nomeação e exoneração do Prefeito,
tem o seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 54, de 23 de agosto
de 2001.

Capítulo XIII
Das Sub-Prefeituras

Art. 117. As Sub-Prefeituras dos Distritos,  órgãos de
descentralização administrativa e de apoio direto ao Prefeito, tem por fina-
lidade, segundo orientação do Prefeito, administrar o Distrito dando cum-
primento a todos os atos do Executivo Municipal relacionado ao Distrito
sob sua responsabilidade, bem como coordenar, supervisionar e inspecio-
nar os serviços executados pelos diferentes órgãos da Prefeitura na área
de sua competência e o estabelecido na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único- Cada Distrito do Município somente comportará
uma Sub-Prefeitura, que será administrada por um Sub-Prefeito, ocupante
de Cargo Comissionado, símbolo CC-4, de livre nomeação e exoneração do
Prefeito.

TÍTULO III
Capítulo I

Da Delegação de Competência

Art. 118. A delegação de competência será utilizada como instru-
mento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar
maior rapidez e objetividade às decisões, situando-se nas proximidades
dos fatos, pessoas ou problemas a atender.

Parágrafo único – A delegação de competência ora definida, po-
derá a qualquer momento ser avocada pelo delegante.

Art. 119. A competência de determinadas atribuições implica na
efetiva responsabilidade pela sua execução, sob pena de destituição do
cargo em comissão ou função de confiança nos casos de omissão.

Art. 120. A autoridade competente, não poderá escusar-se de
decidir, protelando, por qualquer forma, o seu pronunciamento ou encami-
nhamento do caso a consideração superior ou de outra autoridade.

Art. 121. Aos demais servidores, cujas atribuições não foram
especificadas neste Regimento, cumpre observar as prescrições legais e
regulamentares, executar com zelo e presteza as tarefas que lhe são come-
tidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 15 de março de 2004.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva
Prefeito

De 3ª feira à 6ª feira - de 13:00 às 19:00 horas.
Aos sábados - de 9:00 às 13:00 horas.

 Pça Visconde do Rio Preto, 74 - 2º andar - Jd. de Cima
 Divisão de Acervo Técnico e Lazer Luís Dasmaceno

Ferreira - acervo infanto-juvenil e escolar - no Prédio da
Câmara - Pça XV de Novembro, 676

Visite a Biblioteca Municipal
Dom Pedro II
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Termo Aditivo de Contrato

Segundo Termo / Aditivo ao Contrato de
Cooperação Técnica para Prestação de
Serviços e Pavimentação Asfáltica  e
Transferência de Tecnologia, firmado entre o
Município de Valença e a Petrobrás
Distribuidora S.A. na forma abaixo:

                Aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e três, o
MUNICÍPIO DE VALENÇA, neste ato representado pelo prefeito Dr. Luiz
Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, brasileiro, casado, dentista,
RG 236.468- MA e C.P.F. no

 015.631.147-04, residente e domiciliado na Rua
José Rodrigues Chaves, no 65, Bairro Laranjeiras, neste Município, doravante
denominado CONTRATANTE e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,
Sociedade de Economia Mista Federal, inscrita no CNPJ sob o n0 34.274.233/
0001-02, com sede na Rua General Canabarro, 500, 13° andar, s/ 1.310,
Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada por Gerente de
Comercia1ização de Asfaltos Jorge Paulo Moro, brasileira, portador da
identidade no

 10208645-41-SSP/RS e do CPF no
 139.321.790-72, e por seu

Gerente de Serviços de Pavimentação Ilonir Antônio Tonial, brasileiro,
portador da identidade no 7012844 14-3-SSP/RS, e do CPF n0 253.304.030-
49, doravante denominada “IR DISTRIBUIDORA”, tem entre si justo e
convencionado o presente Termo Aditivo ao Contrato Original firmado
através do Processo Administrativo n° 19.310/02, conforme as cláusulas e
condições abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Regime de Execução: Empreitada Global —
Administração Indireta.

CLAUSULA SEGUNDA — Prazo de recebimento: 6 (seis) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA — Das Penalidades: Pela Inexecução, total ou
parcial do objeto deste contrato, o contratante poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar a contratada, independentemente da ordem de descrição, as
seguintes penalidades:

3.1 Advertência por escrito

3.2 Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega de produto
aplicado solve o valor estimado do objeto.

3.3 Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contra-
tar com a contratante, por um período não superior a 02 (dois) anos.

3.4 Rescisão do Contrato, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo
78 da Lei Federal n° 8.666/93.

3.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contrato com a Administra-
ção Pública, forma do inciso IV art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão: Este contrato poderá ser rescindido
de acordo com o art. 78 e incisos da Lei 8.660/93 e alterações.

CLÁUSULA QUINTA — Dos Direitos da Administração: A contratada
reconhece os direitos da Administração cm caso de rescisão administrati-
va, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA SEXTA — A Contratada fica obrigada a manter durante toda
a execução do contrato as condições da habilitação e qualificação exigidas
no termo de dispensa de licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA — Do Foro: As partes elegem o foro da Comarca de
VALENÇA — RJ, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
contrato.

              Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato original.

             E, por estarem justos e contratados firmam o presente Termo Aditivo
em 3 (três) vias e igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 15 de setembro de 2003.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva
Prefeito

Contratante

Jorge Paulo Moro

Ilnir Antonio Tonial
Petrobrás Distribuidora S.A.

Contratada

AVIDO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2004
Processo Administrativo n.º  4.357/2004

OBJETO:Contratação de empresa para realização de obras de infra-es-
trutura e urbanização no Município de Valença-RJ (Sede e Distritos),
com fornecimento de material e mão de obra.

ENTREGA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMER-
CIAL:
DATA/HORA:  Dia 10 de maio de  2004 às 9:30 horas.

LOCAL: Centro Administrativo Municipal (sala 27)– Rua Dr. Figueiredo,
320 ,  Centro, Valença-RJ

EDITAL: O Edital e seus Anexos  poderão ser adquiridos  no endereço
acima citado, no horário de 12:00  horas  às 17:30 horas, mediante a  entrega
do comprovante de pagamento da importância de R$ 20,00 (vinte reais),
que deverão ser depositados na conta da Prefeitura Municipal de Valença
- Banco Bradesco – Agência 1547-4 – Conta Corrente nº 14-0.

INFORMAÇÕES:  Quaisquer  informações  ou  melhores  esclarecimentos
sobre  o   presente aviso poderão ser obtidos com a Comissão de Licita-
ções,  através do telefone  ( 24) 2453 2696 ramal 44 ou no endereço acima
citado.

Comissão de Licitações

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2004
Processo Administrativo n.º  4.680/2004

OBJETO:Contratação de empresa para construção de 100 (cem) unida-
des habitacionais padrão CEHAB-RJ.1Q.I.31-Varanda, no Bairro Varginha
no Distrito Sede do Município de Valença-RJ, com fornecimento de mate-
rial e mão de obra.

ENTREGA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMER-
CIAL:
DATA/HORA:  Dia 11 de maio de  2004 às 9:30 horas.

LOCAL: Centro Administrativo Municipal (sala 27)– Rua Dr. Figueiredo,
320 ,  Centro, Valença-RJ

EDITAL: O Edital e seus Anexos  poderão ser adquiridos  no endereço
acima citado, no horário de 12:00  horas  às 17:30 horas, mediante a  entrega
do comprovante de pagamento da importância de R$ 20,00 (vinte reais),
que deverão ser depositados na conta da Prefeitura Municipal de Valença
- Banco Bradesco – Agência 1547-4 – Conta Corrente nº 14-0.

INFORMAÇÕES:  Quaisquer  informações  ou  melhores  esclarecimentos
sobre  o   presente aviso poderão ser obtidos com a Comissão de Licita-
ções,  através do telefone  ( 24) 2453 2696 ramal 44 ou no endereço acima
citado.

Comissão de Licitações
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PORTARIA Nº 49, de 05 de Abril de 2004.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva,
Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR, a partir do dia 01 de abril de 2004, as
pessoas abaixo relacionadas para exercerem Função Gratificada, Símbolo
FG.2, junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo:

- ANA MARIA DO COUTO;
- LUÍS AUGUSTO VIVIANE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 05 de abril de 2004.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº 50, de 07 de abril de 2004

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, Prefeito
Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E :

CREDENCIAR, a partir desta, junto ao Ministério da
Saúde, o Dr. LUIZ SÉRGIO LEITE PINTO, Secretário de Saúde do Municí-
pio de Valença para firmar Convênio com o Fundo Nacional de Saúde, no
dia 12 de abril de 2004, às 14 horas, na sala 916, situada na Rua México, 128,
9º andar, centro – Rio de Janeiro.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 07 de abril de 2004.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

DECRETO N0 000024/04 de 18 de Março de 2004

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no
Orçamento programa de 2004.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Valença no uso de suas atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização
contida na Lei Municipal n0 002114/03 de 15 de Dezembro de 2003.

DECRETA

Art. 1o - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 33.000,00
para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.01 - SECRETARIA MUN. OBRAS E URBANISMO
05.01.15.452.0507.2.060-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo      15.000,00
05.01.04.122.1203.2.052-4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Perma-
nente                                                                                      5.000,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07.01 - SECRETARIA MUN. CULTURA E TURISMO
07.01.23.695.0705.2.073-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica                                                                                      8.000,00

09. SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.01 - SECRETARIA MUN. AGRIC .E MEIO AMBIENTE
09.01.20.122.1203.2.092-3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Física                                                                                      5.000,00

Art. 2o - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior
serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.01 - SECRETARIA MUN. OBRAS E URBANISMO
05.01.04.122.1203.2.052-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica                                                                                    15.000,00

11 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
11.01 - SECRETARIA MUN. SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES
11.01.26.782.0710.2.111-4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Perma-
nente                                                                                    15.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
13.01 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
13.01 .08.241 .0120.2.074-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica                                                                                      3.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Março de 2004

Luiz Antonio da Costa C. Correa da Silva
Prefeito Municipal

DECRETO N0 000025104 do 18 do março de 2004

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no
Orçamento programa de 2004.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Valença no uso de suas atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização
contida na Lei Municipal n0 002114/03 de 15 de Dezembro de 2003.

DECRETA:

Art 1o - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 25.000,00
para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.01 - SECRETARIA MUN. OBRAS E URBANISMO
05.01.15.452.0506.1.053-4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações                     22.000,00

16 - GABINETE DO PREFEITO
16.01 - GABINETE DO PREFEITO
16.01.04.122.1203.2.103-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica                                                                                              3.000,00

Art. 2o - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior
serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01 - SECRETARIA MUN. FAZENDA
04.01.04.122.0052.2.041-3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anterio-
res             25.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Março de 2004

Luiz Antonio da Costa C. Correa da Silva
Prefeito Municipal

Leia Boletim Municipal
as notícias 100% oficiais


