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ESTADO DE MAID GROSSO 

Prefeftura Municipal do Rio Branco 

fl1 N. 2 82 , DE 29 jyg JtILIIO DE 1991. 

Disp6e sobre a Reforina Administrati 

va estratural e func lanai da Profei 

-N' 
	 tura, e dá outras provid&-icias. 

rm1Th 

0 PBJEITO MTflTICD?A1 DE RIO BRMTCO, Estado do Ma-to 

Grosso, faz saber pie a C&cxa Mtnicipal aprovou e Ele Swaciona 

a seguinte Lei; 

- 	 - 

-Th 	 OAPtTUIO I 
'-N - 	 - 

Da Orgaanzagao Basaca da Prefeatura 

Art. 1. - A Prefeitura Municipal de Rio Branco para 

a execuçao de obras e serviços do rosponsabilidade do Municpio, 

passará a roger-se pela estrutura organizacional C funcional, 

coristittindo-se dos seguintes 6rgaos, diretente subordinados 

ao I'refeito Municipal, constantes do Anexo I: 

f-N 
	

I - Orgos do Assessorazaento: 

- Oros ãé Assessoraaento: 
r. 	 1. Conseihos Mtnic±pais 

2. Gabinete do Prefeito; 
-N-' 

• Departamento de aonwnicaçao C Ceithnonial 

• Departamento de Promoço Social 

3. Auditoria, Seral 

4 • Pro curadoria Genii 

-N 
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5. Secretaria Ge±'al o do Plaaejaniento 

Depaflwento de Apoic Logistico Integrado 

Departamento do Planejanento 

II - Orgos Auxiliares - Atividade—meio 

1. Secretaria do. Adzainistraçao 

• Departanonto de flecursos ilhimanos 

• Departamento do Material, Patrthn6nio e So! 
• - 	 vigos Gerais 

2. Secretaria do Pinanças 

* Departanento do ExecuçEo Organen -t6ria e Ex 

tra—Orgament&cia 

Departanento de Contabilidade e Tesonraria 

• Deparbamento do Cadastro e Tributaçao; Eis 

caiizagao e DiVida Ltiva 

iii - drgäos do Administraçao Dapecifica Atividade-. 

fin: 

1. Secretaria do viaçao, Obras e Serviços Piibli 

• 	 COB 

• Departainento de viaçao e Obras 

Departamento do Sex4iços Ptlblicos e Assun 

tos Pundirios 

2. Secretaria de Educagao, Oultura, Desporto e 

- 	 :cazer 

Departanento do Educaçao e 

•, Departanento do Desporbo - e lazer 

3. Secretariade Sa&de 

• Departvnento Ar3ninistrativo 
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• Departamento de Atençao Prini&cia 

• Departaiuento de trrg8ncia e Lrnerg&icia 

4. Secretaria de Lgrioultura e Desenvolvinen -L-o F 
A 

conomaco 

• Departarnento de Agricultura e Pecu&ria 

• Departamento de Assiat&icia Técnica e Erten 

sao Rural 

• Departanento de ThThstria, Oomrcio, Turis 

mc e Serviços 

CAPITUIO IT 

Da competnoia dos Orgaos 

seçao I 

Dos Oonsemos Mtinicipaia 

• Art. 2. — Os Conseihos Jihmicipais ten par finalidade: 

I 	— pronunciarem—se, nas esferas de suns compet6nci 

as, sabre questes de relevsnte interesse pan a Mttnicpio, roe 

termos da iegisiaçao pertinente; 

• 	 II — assessorarem ao Prefeito e Secret&ios Munici 

pais quando solicitados ou par iniciabiva coiiwm, sabre inat6rias 

relevantes envidaido esforços pan am aplicabilidade prátiea, 

mediante consaientizaçao da opiniao pdblica. 

Par4rafo tico — Os Conselbos Municipais de que tn-ba 

o "caput" deste artigo so os relacionados no an. 97 da Lei Or% 

rica do Mwa±cfpio, corn a compet&icia, composiçao e funcionaiaento 

exarados roe arts. 98 102 da rnesma e legislaçao auplernentar. 

Sego II 

Do Gabinete do Prefeito 

F—'- 
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Art. 3. - 0 (}abinete do Prefeito tern per finaljejade: 

I 	- prestar assist&icia ao Chefs do Executivo em sa 

as relaç3es politico-administrativas corn os municipes, 6rgos e 

entidades piibiicas e associaçes de classe, inclusive organizan 

do e controlando sza agenda; 

II - atender e fazer ericaminbar oS interessados aos 

5rgaos competentes da Prefeitura; 

III - preparar •e expedir a correspondncia do Prefeiiz 

IV - proparar, registrar, publicar e expedir oz atos 

do Prefeito; 

V 	- organizar, nurnerar e manter sob sua responsabi 

lidade os originais de leis, decretos, portarias e outros atos 

nozmativos pertinentes ao Executivo Municipal. 

VI - exercer outras atribuiç6es aiban c/eu deteniina 

das pela Lei organica do Municipio e iegisiacao suplemontar. 

seçao iii 

Da Auditoria Geral 

r 

Art. 4.9 - A Auditoria G-eral tern por uinalidade: 

I 	- controlar a execução orcarnent&ia, financeira S 

patrimonial de todos os 6rgos e imidades OS administragao dire 

ta, 1nd±reta e fwadaç6es nistituidas on mantidas polo Poder P 

blico Municipal; - 

II - foinecer elementos subsidi6rios para emiss3,o de 

julganiento ou parecer sobre contas ao Prefeito e Pro curadoria G2 
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• 	 ral; 
C' 

III L acompanhar a execuç.o dos projetos a atividades 

do Poder Execirlivo; 
C' 

IV - velar pela percopçEo, in forma a prazos consti 

tucionais dcie receitas e crditos municipais; 
C' 

V 	- auxiliar o Tribunal de Contas do Estado, no quo 

The. colaber e for requisitado, en suas inspeç6os ordinzcrias, espe 

dais a erraordJnkrias no Municipio; 

VI - atender as dilióncias do Tribunal as Contas do 

Estado, no pie couber, naresoiuçao de pendncias detectadas nos 

balazwetes, balango Coral, prestaç6es de contas, registros espe 

cificos, etc. pie tenham side objeto de sua auditoria; 

'IT 	 VII - propor medidas de racionalizaço orçament±ia, 

financeira e patrimonial ao Cabinets do Pre±'eito e denais 6rgaos 

da estratura organizacional da Prefeitura, inclusive as de cars 

tar corretivo e Os aprimoramento. 
C' 

VIII - exercer outras atribuii6es aZins a/ott deterniina 

das pela Lei Org5nica do Municipio a legisiaçao suplementar. 
C' 

A. 	 seçao TV 

A. 

 

Da Pro curadoria Gcal 
C' 

Art. 5.9 - A Procuradoria aeral toniDor finalidade: 

A 	 I 	- defender, em juizo ou fora dole, os direitos a 

interesses do Municipio; 

promover a cobrança judicial cia Divide. Ativa do 

C' 

C' 

C' 
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Municipio ou de quaisquer outraô tvidas pie no forem licpzidadas 

nos prazos legais; 

III 	- red-igir projetos de lets, justificativas tie 	v, 

too, deeretos, regaJauentos, contratos e outros documentos do na 

tureza juridica; 

TV 	- assessorar a Prefeito nos abos e:cecutivos 	rela 

tivos a aesapropriaçao, aiienaçao e aquisiao de ijzi6veis pela Pro 

feitura e nos contra-Loa, convnios, acordos, ajustes, tezmos 	de 

C conpromisso, etc.; 

V 	- participar de ingu&ritos adnzinistratiyos a 	dar 

-Thee orientaçao juridica conveniente; 
C' 

C VI 	- ni=ter atualizada a colet&nea de lets 	munici 

pats, born coma alegislaço federal e estadual de interes2e 	do 
I. 

Municipac; 

VII 	- proporoionar assessoranento juridico aoe 6rãos 

da Prefeitura. 

VIII - exercer outras atribuiç6es af ins c/eu deteinina 

das pela Let Org&iica do MunicIpio e legislaço suplezaentar. 

seçao V 

-' Da Secretaria Qeral e de PJ.anejamento 

Art. 6.2 - A Socretaria Geral e de Planejanento tern ior 

• finalidade: 	 - 

I 	- preetar assessoranento ao Prefeito 	em matrias 

de plenejamento, organizaço, coordenaçao, controle 	a avaiiaçào. 
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dos atividMes desenvolvidas pa -la Prefeitura; 

II -. elaborar, atualizar e prornover a execuçao doe 

pro jetos rnunicipai.s de desenvolvirnento, bern corno tie elaborar pro 

jetos, estados e pesluisas necess&ias ao desenvolvhnento this P2 
ilticas estabelecidas pelo Governo Municipal, inclusive concer 

nentes ao orgcmento-progrsna anual, piano pZuriaiival a lei de di 

retrizes organent&riac cm co—participeça corn a Secretaria tie PS 

nanças; 

In - controlar a exccuçao fisica e financeira dos pro 

jetos municipais tie desenvolvimento, assia cono avaliar zeus re 

sultados; 

IV - estudar e analisar 0 ftmcionarnento a organiza 

ço doe servigosda Prefeitura, promovendo a axecuçao tie nedidas 

pare, seu aprimorarnento, corn 8nfase para a cadastro tcnico tie na 

tureza ampla a espacifica; 

V 	- prestar apojo logistico integrado i todos as or 

gaas e tmidades administrativas da Prefeitu.ra, viabilizando a ra 

ciona.lidade a operacionalidade necess6.rias ao ftinoionaznento sa 

tisfat6rio exigido; 

VI - responder temporariainente por qualuer Secreta 

rig, no inpedirnento legal do titular, par aesignagao do Chafe do 

Poder Executivo 0, 

VII - representar a Chafe do Poder Executivo, por ins 

trumento pdbiico tie procuraçao ott no, confoi!ne a caso, em assvn 

too tie natureza adrniriistrativa; quando outro não for desiado 

especificaniente para represent..-io, por ato pessoal tie sua compe 
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t&icia e delegaqao legal. 	- 

VIII - exercer outras atribuiçes aflns e/ou detenuina 

ds pela id Org$.nica do LTunicipio e iegislaçao Supleinentar. 

Seçao VI 

r\ 	 Da Secretaria de Administraço 

Art. 7.2 - L Secretaria do Administrnço tern per Thm 

lidade: 

I 	- executar atividades relativas ao reonitamento, 

& seieço, ao treinarnento, aos controlec foionais, aos exarues 

do sattde dos ninoiontcrios e aos denials assuntos do pessoal; 

II 	promover a realizaço do licitac3es pan materi 

ale, obras e servigos necesa&rios aos projetos e atividades da 

Pre±'eitura; 

III - executar atividades relativas & pauronizacao 

quisigo, guarda, distribuiqi.o e controle do material utilizado 

na Prefeitura; 

L executar ativida4os relativas aG tosbainento, re 

gistro, invent&io, proteçao e conservaçao dos bens m6veis, 

veis e sernoventes; 

V 	- receber, distribuir, eontrolar a trzrnitaçao e 

-' 	 arquivar os papis da Prefeitura, executando a incineraçEo peri6 

dica lega2mente peruitida; 

-' 	 VI -. oonservar, intenia e erternaznente, as depend& 

iii
ciao da Prefeitura, mcSveis e inztalaç6es e nanta-ias ithupas; 



T .  
ESTADO DE MATU GROSSO 

Preteitura Municipal de Rio Branco 

.09. 

VII - ntanter a frota do ve.{culos, náquinas rodovi&i 

as e 0 equipanento do usa geral da Administragao, bern coma sua 

gaarda e conservagao. 

VIII - exercer outras atribuig6es aflns e/ou determina 

das pela lei Organica do Municiplo e legisiagac supieiuentar. 

segao VII 

Da Secretaria do Pinangas 

Art. 8.2 - A Secretaria do 1?inangas 4 o 6rSo quo tern 
par flnalidade: 

• 	 I 	- executar a politica fiscal do Munacapio; 

II - elaborar, em colaborag.o corn as demai.s 6rgosda 

Prefeitu.ra e, em especial corn a Secretaria Geral e do Planejarnen 

to, a proposta orgament&ia anual, a do piano pluriarnial do 5nveQ 

tinentos, a a lei do diretrizes orçament&ias do acordo corn as 

metas estabeieeidas pelo Govenao Municipal. 

-. - 	 III - acompauhar e controlar 'a execugao organientária, 

-' 	 financeira 0 patrimonial; 

IV - cadaatrar, langar e arrecadar as receitas mimi 

cipais e fazer a risoaiizagao tribut&ia; 

11 	- receber, pagar, guardar e nioviinentar as dinhei 

ros e outros valoree do Mtmicipio, proxuovendo inclusive a presta 

gao do infoxaç6es c/on eeclarecimentos aos contribuintes; 

VI - procossar a deepesa e manter a regietro eas con 

• 	 troles contábeis da athninistragao financeira, orçam.entária 9 pa 
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r 

- cm 

VII - preparar balancetes, bern come a balance geral e 

as prestaçoes de contas do recursos transferidoEi pan o T/Iunici 

plo pox' outras esf eras de governo; 

VIII - fisoalizar e £azer a tomada do contas its 6rgos 

do adrninistraçao centralizada encarregados dà uovthnentaçao de di 

nheiros e outros valores. 

IX - exercer outras atribuiç6es aft -as e/ou deterrnina 

das pela tel Org&iica do Municiplo e legislagao suplementar. 

Seço VIII 

Da Secretaria do viaçao, Obras e Serviços P&bllcos 

Art. 9. - A Secretaria de viaçao, Obras e Servigos Pd 

blicos 6 o 6rgo que tern per finaildade: 

1 	- executar projetos e atividades concernent -es A 
construgao e ccnservaç.o de obras p&blicas raunloipais e instala 

g6es para a prestaço de serviços A corntaaidade; 

II Z. executar atividades con.cernentes A eiabonçao de 

projetos e obras wtblicas rnunicipais e as respecivos arqamentos; 

III - promover a construçäo, pavimentaçao arnpliaçao, 

resta-urago e conservagao do estradas, carniithos zauniclpais evias 

urbanas 

IV - promoTer a execuçao de trabilhoe topogr&ficos 

in5lspensvets As obras e servlços a cargo da Prefeitu.ra; 

V 	- mater atuaJ.izada a planta cadastral da sede do. 
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Munio{pio e de seus distritos; - 

VI - fiscalizar o etunprirnento das normas referontes 

is construç6es elvis; 

VII - fiscalizar o cuinprimento das nonnas ref erentes 
fl 	a zoneaniento e lotoamento; 

• 	 VIII - fiscalizar a awnprimento das normas ref erezites 

T 	a posturas rnumicipais 

IX - prornover a construçao do parques, jardins pilbil 

cos, tendo em vista a esttica urbana e a preservaçEo do ambien 

te natural; 

X 	- adiainistrar as serviQos do proaugao as artefatos 

fl 	de concreto a oirtros materials do constxuçao; 

XI - exeoutar atividades relativas h preaUago a menu 
• 	tençao dos serviços pdblicos locals, tais OQmO limpeza piiblica, 

?2 	ceitit6rios, matadouros, mercados, feiras—livres a ilumflaaço p 

blica; 

• - 	XII - adrninistrar o serviço do tr&sito em coordena 

çao corn os org9ob do Estado; 

XIII - administrar as parques, jardins, pracas, bos 

ques, recantos e reservas do Municiplo; 

XIV - promover a arborizaçao dos logradouros plicos; 

XV - fiscalizar os serviços p6blicos Cu do utilidade 

pubflca concedidos ou pemitidos polo Muinoipio; 

XVI -. manter a guarda municipal. 
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XVII - exercer outras atribuiçes af Ins e/ou determina 

das pela Lei 0rgniea do Munic{pio a legis1aç.o saplenientar. 

Sego IX 

Da Secretaria de Educaç.o, Cultura, Desporto e Lazor 

Art. 10 - A Secretaria de Educaço; Cultura, Desporto 

e Lazer a argao clue ten por ±'inalidade: 

I 	- elaborar Os projetos municipais de educaçao do 

longa e cur-ta duraqao, em conson&acia corn as nornias a cr±t637ios 

do Piano Nacional do. Eduoaçao-PNE a dos progranas estaduals; 

II - executar convanios corn a Estado no sentid.o de de 

Thur uma poiltica do açao ma prestaço do ensino fundamental, 

tornando maSs eficaz a apLicaçao de recursos pdbiicos destinados 

t Dducac.o; 

In - realizar, anua3mente, a levantaniento da popula 

çao em idade escolar, procedendo sua chamada para a matricula; 

IV - nwnter a redo escolax qua atenda proferenternen 

to & zona rural,, sobretudo naqueias £reas do baixa densidade de 

mogrkfica ou do dff{cii acesso; 

V 	- pronzover canipathas junto comunidade no senti 

do do Incentivar a freguaneia dos educandos escola; 

VI - criaa meios adequados para a radicagao do pro 

fossores ma zona ruraa cu, ainda, pan dar-2lws as necess&rias 

condig6es do trabaiho; 

VII - reaJ.izar servigos do assistncia educacional des 
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tinados a garantir a cwaprimentd da obr±gatoriedade escolar; 

VIII - desenvolver projetos do or±entagao pedag6gica, 

objetivando aperfeiçoar as profissionais munloipais da educago 

dentro das diversas especialidades, buscando aprinorar a qualida 

do do ensino; 

IX- promover a orientaçao educacional atravs do a 

conseThamento vocacional, en cooperaçao corn. Os ospecialistas, pro 

f'essores, a fam{lia e a comunidade; 
pm 

X 	- desenvolver projetos no carnpo do ensino sapleti 

vo em cursos do a3±abetizaqo e do treinszuento profissional, do 

fl 	 acordo corn as necessidades; 

U - combater a evasao, a repetncia e tadas as can 

sas do baixo rend.ento dos educandos, atra -vs do medidas do aper 

foiçoamento ao ensino a do assist&icia ao educando; 

JUn - adotar in ca2endrio escolar flex{vel para a re 
-' 	

do escolar do Munic{pio, levando em couta fatores do ordem clim& 

tica e econtmica; 

executar projetos quo objetivem elevar o dyel 

do preparacao dos prof'essores e do sua rernuneraçao, integrando-os 

corn os programas do desenvolvirnento do recursos hwnanos do respon 

sabilidado do Estado e da uniao; 

XI? - desenvolver projetos especials do profissionali 

zacao pan os professores municipais scm a fopnaç3.o prescrita na 

legislaçäo especifica, a flrn do quo poserna atingir gradua]mente 

a qua]iricaçao exig:Lda; 

-' 	 XV - organizar, em articuaaçao corn a Secretaria Muni 

'¼ 
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cipa]. do AdmEtistragao, coneirrsos pan nomeaäo e lotação do 	pro 

fessorea o especialistas eat eaucagao; 

T XVI 	- promo ver a desenvolvbnento cultural do 	Muniof 
a 	 - 

pjo atravs de estfnijno ao cultivo das ciencias, das ertes 0 	das 

letras; 

xvii 	- proteger a patrinSnio cultirral, hist6rico 	e ar 

tistico do Municiplo; 

XVIII -. prornover e incentivar a reaiizagao 	do 	ativi&t 
des  e esttzdos de interesse local, do natu.reza 	cientifica 	ou 

cao-economaca; 

XIX 	- Jncentivar e proteger a artista e a artesac; 

T XX 	- doctLaentar as artes populazres; 

XXI 	- promover, corn regularidade, a ezecuçao 	de 	pro 
gramas oulturais e recreativos do interesse pan a popuiacao 

-' 
XXII 	- organizar, manter e supervisionar a 	Biblioteca 

piS.buca Municipal; 

• 	 XXIII- prQrnover e apoiar as pMticas esportivas no, 	ad 

- muni6ade; nas suas nais variadas foniasr dando especial anfase so 

desporto aznador, inclusive t tituJ.o de repros ntaçäa do Ibnicipio 

em outras localidades; 

XXIV .- proporcionar mobs do recreaço sadia e constrd 

tin & comunidade; coma urna forms do lazer diversificado, 	median 

te proaetos e atividades genis $ especfrico; 

XXV 	- propor projetos e atividades de fomento so Uu-is  

ma 	Secretaria do Agricultura 0 Desenvolvinento Econ6mico. 
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T 	 flVlI - exalter outras ttribuiç6es at Ins e/ou doteatdn&. 

• 	das pola Lei Orgânica do Municipto a iegisiaçao su.plementar. 

seçaox 

2 	 Da Secretaria Os Sailde 

T' .. 	 Art. 11 - A Secretaria do Saáde £ o 6rgao quo toni per 
finalidado: 

,Th  I 	- promover o levantaniento dos problemas do 	sailde 
- da populaçao do Municipio, a fin do identificar as causas e 	con 

•bater as doençac cent eficó.cia, cent a co-participaqao 	necessria 

e obrigat6ria do Consemo Municipal do sa6de; 

II 	- manter estreita coordenaçEo com.os 6ros o 	en 

tidades Os sa6.4e estadu.al a federal, visando so atendinento 	dos 

T services do .assist&icia mdico-sooial e do defesa sanit6ria 	do 

Mtznicipio, integrando-se ativamente ao Sistema tnico do 	•Swide-. 

III 	- athninistrar as vnidades do sailde existentes 	no 
- lItmiciplo, proiuovendo atendtinento do possess doentes e 	das 	quo 

- necessitarem do socorros izaediatos; 

IV 	- .executar projetos do assist- ncia •mdico-odonto 
• 	

• l6gica a esoolaz'es; 

V 	- providenciar o exacaininhamento do possess doen -tes 

a outras unidades do sa4o fora do Mnnicipio, quando os reoursos 

n6äicos locals forem insuficientes; 



> 

A 
p.' 

A 

p.' 

p.' 

r '. 

r 

p.' 

p.' 

p.' 

'. 

4-' - 

-4' 

-4' 

-4' 

-4' 

-4' 

-'4 

-.4 

-'4 

.16. 

ventivas de e&cag.o sanit&ria do prevenQao odontoi6gica e do en 

£ermidades- c'ue causam indices elevados do rnoflaliaade iittantil e 

precoce; 

VII 2  promover a vacinacao  en massa da populaçâo local 

a canpattas especficas ott om cases do surtos epid&nicos; 

nfl dirigir e fiscalizar a aplicaçao do reotirsos pro... - . 

venientes do. conv&ios dostinados & sadde piiblica jimtnente- corn 

a ConseTho Municipal de sae. 

IX - exciter ou.tras atribuig6es a±ins e/ou detenxinA 

das pole. lieS Org&iica do Muflipio e iegislaçao •ouplene.utsr. 

•Seço U 

Da Secretaria de Agriculture. e Desen -volvthaento EconSrnico 

Art. 12; A Secretaria do .Ao,icultura e Desenvolvimento 

Eeonamico torn por flnalidade:  

• 	prornover, a rea1izaçode prograrnas do fornento & 
agropecu&ria, indilatna, corntcrcao trnsrno e todas as ativ2dades 

prodtitivas do Municipic; 
TS 

II 	incent±var e orientar a £ornagão do associaç6es,' 

cooperati-craa e outras nodalidades do orgaxi.izao voltadas para as 

atividades econ8rnicas corn especial anfase pare. aricultuxa; 

III - prornover a articuiagao corn diferentes 6rgäos 

tanto no &ztbito governanental come na iiiiciativa pr±vada, visando 

ao aproveiternento de incentives e reoursos para a econornia do Mi 

nicipio corn especial 8nfase para a agriltura; - 

'4 

'4- 

'4 
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.iv. 	prestar assjst6noia t&nioa e desenvolver pro"' 

tos a atividades de extens,o rural espeoia2aente para os pequenos 

• eakios produtores, pecuaristas e do cuiras diversificadas a S 

perirnentais expressivas, .adaptadas so ohms a tipos, de solo, de 

comeroiahizaço garantida, cor &nfase pars as ahjnentos Maicos; 

Hfl 	 V 	promoTer a. distribuigäo de pementes, mttdas a iii 

suntos b&sioos pare a aciou],tura  a, matrizes pare a pecukia, 

diante a ag,uisigao em comitu Poder Pbflco a Prod.utores, ±rxo1nsj 

Va con a imp1antaQo do czteiros 1oca1izaIos estrat&gicaiueute no 

1ftmioipio; 

VI 	viabilizar integradente a mecaxizagao dos Areas 

oizltiváveis, inclusive pars pastagens, o escoanento a o arnazend 

niento doe produMos, adotando.se urn cronograzua oomwn para as aç6es 

planejadas e, 

VII 	planejar a executer artioulages iMegradas jnx 
to.  a institusgtes ±'inanceiras pilbhicas e privadas para a captação 

• 	de recursos vi&veis atividade produtiva do TttunioIpio, con gnfd 

sapara os investimentoo.. 

VIII L  exeroer outras atribuig6es aIfts a/au deteimiS 

das pela lei Org&nioa do ]Ybuficip±o a iegisiaçao 'suplernentar. 

SegâoflI 

Dos Orgaos Aiat6nomos 

Art. 13 - Os 6rg.os aut8nomos qua compem a organizagao 

administrativa reger-se—o. par leis p regalamentos pr&prios. 

Pargrafo Inico - Os 6rgaos aut8nomos est.o sajeitos a 
orientaçao a siapernsao do Pre!eito, sea prejuizo das noznas pr 
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• 	vistas na legislag75.o pertinente. 

r 	 QAPITTJIO III 
- 	 - 

rI. 	 Da iznpiantaçao da Refoxna Administrativa 

• Estntural e ]nciona1 da Prefeltura 

St 
em 	 frfl. 34 — A estrt-ryra adflfistratjya previstana prosen 

T 	 to tel entrarfi. em Auwionamento, gradativamente, niedida pie os 

6rg9os quo a comp6em forem sendo implantados, sesundo as conveni 

&llciaS da Admnnistraçao e as disponibilidades de reo-ursos. 

Pargra±o 12ico — A inp]sntaçao dos 6rgaos fax-se-a' a 

travs da efetivagao das seguintes medidas: 

T H • 	• 	I 	— elaboraçao e aprovag3.o do Regimento Intenjo da 

Prefeitwrn; 	• 	 . 	•- 	 - 

7 	 II - proento dos cargos em comissao; por . concurso 

ptl±co e as respectivas fung&es de ,  chefla; 

H 	III — aotaçao dos £rgos doselementos materiais e hu 

- manos indispensveis ao seu tinwlonwiiento; 

• IV — Eistruçao das chefias c'bm re1aço a5 competnci. 

as pie ihes sao deferidas pelo Reginento Interrio. 

Art. 15 — Quando for baixado a Regimento Interno. daPre 

feitura previsto nests Lei e, providas as respectivas chefias, Os 

ergaos da atual estratura adninistrativa, cujas fmiçes corres 

pondem As funç6es dos 6rgaos imp3ontados, ficarao automaticamen 

te ertintos. 

OAPITULO IV 
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Do RegEmento Interne 

A Art. 16 — RegizentoInte±no da Prefeitura sera' bairn 

• do per Decreto do Prei'eito,.no prazo do 60 (sessenta) dias, con 

tados da vig&icia desta Lei. 

: 	 § 1.2 — 0 Regimento Thtenio explicitar: 

fl 	 I 	— as atribuiçtes especIficas a comuns dos i'uncio 
I 

narios invostidos ama ftnçoes de chefla; 

II — as nonias cia trabaiho qua, per sun natureza, no 

devem constituir disposiç3es en separado; 

III — outran disposiç6es julgadas necessrias. 

§ 2. — No ltegthnento Interno, o Prefeito Municipal pa 

derá delegar conpetncLa as diversas cheflas para proferir despa 

chos decis6rios, sendo indelegáveis as atribuig6es de carter pri 

vativo. 

cAPfrtmav 

Dos :Cargos em Comisaao, per Concurso 

-' 

 

1116b1ioo e Punç3es cia Cheiia 

Art. 17 — Fican criados os cargos cia provlmento em ca 

misso, por Conc-urso PdbLico de Provas ou Provas e Titulos cons 

tantes dos AnCXOS II, III a TV desta Lei. 

§ l. — Os ocupantes dos cargos de-provisnento em comis 

so ]±nitar—se4o aos direitos de percepçäo cia abono anual 001 

respondente ao mao de dezenibro, on proporcional, so exonerado an 
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tes e, 	30 (trinta) di.as de f-érias, anuals, h, crit4rio do Cbs 
• 	S's do Poder Executivo, rernuneradas coin o mesmo valor do vencs 

• mento mensal. 

§ 2.2 - Ace ocupantes dos cargos por concurso 

piiblico de provas e proiras C tCtuios serac assegurados todos Os 

direitos constitucionais e legislaçao decorrente, eapticialmente 

a Lei Org&lica do Munioipio e os respectivos estatutos. 

Art. 18 - As fmiges g-ratificadas serao uisti 

tuidas per Decreto paraatender a encargos as chef ia previstos 
no fieziiento Interno, pare. Os quais não SO tenha eriado cargo, 

pare, a dirego as unidades de ensino de l.Q grau, unidades de 

sadde ou. instituiçes similares. 

7 	 . . 	§ 1.2 - kcriaçao de funçao gratificada dspen 

der da existnoia de dotagao orçament.ria para atender as des 

pesas. 

§ 2.2 - As fung6es gratificadas nao 	consti 

tuern situaçao permanente a sin vantagen transit6ria pelo efeti 

vo exercicio do chef La, thtegrando o abono anual, total ou pro 

- . 	- porcionEQment, do acordo corn o ecu exercCio. 	 . 

• 	§ 3.2 	Pica criada a gratifi'baçao especial 

na Secretaria Municipal de Sailde, pars, os medicos e odont1ogos 

cotifonie tabela especial (anexo IV) que sera' cumulativa cou o 

vencimento para 013 concursados ou no, excepcionalmente, e ins 

titniclo o regime do hospeclagern convencional ou a iocaçao e mann 

tenção rasidenciaJ. coin Cnus pars, o Municfpio. 
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Art. 19 - As nomeag3es para os cargos em comisso e 

por coneurso ptb1ico do prams. Ott provas 0 tItulos e as designa 

93es para as fung6es gratificadas obedeceras aoa segtintes crit 

rios: 

I - 0 Chefs de Gabinete, Auditor Geral, Chef e da Pro 

curadoria Geral, Secret&ios 0 05 M6dicos $ Odont&Logos, sao do 11 

vre noneago e exoneraçâo do Prefeito; ressalvado para os iiltimos 

a obrigatoriedade do parecer do ConseTho Munióipal do Satide; 

n  II - Os dirigentes do 6rgaos do nivel inferior ao do 

Secretaria, sero nomeados ou designados pelo Prof alto, por mdi 

cacao do respectivo titular do cada 6rgão. 

Parttgra±o tlnico - Somente sero designados para 0 exer 

03.cio de £unçao gratificada, funcionfirioe ptiblicos municipais, pre 

— 	 ferencialmente, oz functon&rios federals, estaduals ou do outros 

MunicIpios a do suas autarquias, postos A disposigao cia Prefeituxu. 

OULO VI 

This Disposicocs Finals 

-' 	 Art. 20 - Pica o Prefoito Municipal awtorizado a cam 

plementar a estriatura prevista napresento Lei orlando, atravs do 

Decreto, os 6rgâ5s do fivel hier ~rquico inferior ao do Secretaria 
de Departwnento, niediante a Reginento Interno. 

Art. 21 - As repartiç6es municipais devon funcionar 

perfeitamente articuladas em regime do nthtua colaboraçao. 

Parirai!o tfnioo - A subordinaçao hierrquica define—se 

no Organograma Gera3. da Prefeitura queccnip6e o &IOXO I desta Lei. 
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Art. 22 	Pica ratificado o liogdne Juidico thilco - RRT 

paa'a o:3 tuncionarios piiblicos da Profeitura, na forma 	estatat 

na, adnitindo-se a Estatuto dos Thmcionzios Pdblicos 	Municipa 

is, tie car&tor geni, e o Estatuto do Magiste'rio Thlblico 	Munici 

pal, do cacóter classista, pie estar6 su.bordinado subsidiariaaen 

to ao prthneiro. 

Parkraio tnico — Os Servidores .0/cu Thncion&rios 	quo 

na data da proniulgaçao da Lei Org&nica Municipal (05/04/90), nao 

exerciam cargos em comissao, (primeiro esca1o), no estavam sob 

disponibilidade da Prefeitura ou no eram, mas setho concursados, 

thtegrarao quadro provis6rio, juntainente corn os estáveia 	(ADOT, 

art. 	2; DM n. 2  1512, 20/12/1988) quo sera' gradiza2mente 	ectinto 

corn a realizaçao do conciirsos pilblicos tie provas a provas e tit -ft 

los t  emcoei4ncia so disposto no art. 26 desta lei. 

kr-b. 23 — As formas tie pro-vtuento e vacncia, 	regime 

do trabaTho, direitos, vantagens e voncimentos 	concesses, 	prO 

vidnc±a social, petiço, disponibilidade, aposentadoria, 	iota 

• 	ço, enquadramento, regime a processo dscipiinar bern come as prd 

noç3es per elevaQao tie ciasse e re±'er&xcia em especifico, 	esto 

disciplinadas nos referidos estatutos 	promovendo-se imediatamen 

-' 

 

to a revisac do totios os processes anteniores deferido.s a os ajus 

tes necessaries. 	 - 

Padgraf a tico — Quanto as promoc6es ocorrerao por Ve± 

ticaildade e horizontalidade, representadas per classes ("a" 

a reterncias (1 L 7), correspondendo amerecimento (forms 

9ao aperfeigoamonto e/ou desempenho) a antiiiidade (tempo de oer 

viço, agru.pado: em quinq,u&iios, peizitido 0 anu&nio, bi3iio at tri 
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3nio, nests caso acrescentando-se ?. refer&icia, Os nneros 1, 2 

au 3), ate'o Bmite para aposentadoria, do acordo corn as respe 

tivas tabelas olaboradas k parbir do vencimento-base pan o 

-' 

	

	 vol e, cJssse e refer&icias iniciais e, con a txexq .111 e regala 

nentagao decoite. 

Art. 24 - A Pre!eitura dari atencao especial ao treflt 

mento dos seus ftmcion&rios, t'azendo-os na medida das disponib± 

lidades financeirao do Tthinicipio a das conveni8ncias dos servi 

ços, freâtientar  ersos a esttcgios.ospee±ais do trehwmento Gaper 

feiçoenento. 

Art. 25 — Pica 0 Prefeito Municipal autorizado par Dé 

ereto, atualizar pola correçao monet&ria integral' nensainento 

polo tndice do Pregos ac Consuniidor-IPC cm sen sucedanco institii 

ido polo Governa Pederal pan nedir a inflaçao oficial, pemit± 

da a estimative, no deoorrer do respective ns 0 0 ajuste no se 

guthite, mediante reposiçäo ou ma.uçao, conforrne - o caso; os venal 

mentos a vntagens- dos cax-gos em comissão, pox' concurso p&blico 

fl. 	a as ZtuigSes gratificadas. 

Par6.gra±'o thñoo — Na bnpossiliilidade do pagamento . da é 

tuaiizagao integral do que tn -ta o "captit" des -te, artigo, caberá, 
- 	 -  

obragatoriamente ao Chef a do Podor Executavo Laz
a.
e-ic no me

a
s se 

gwinte on posteriores 2vtitulo do reposiçao, nunca superior a; 

c -trinestre, tomando drsticas e imediatas providancias para o cor 

to do despesas correntes e/ou do capital, lega]mente peitnitido, e 

o ennganento da m&iuina administrativa para o ajuste devldo. 

Art. 26 -- Pica o Prefeito Municipal autorizado a proce 

der no orçanento-progrna da Prefeitura aoz reajustanentos qu& 

-------..-. 	 -.- 
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se fjzerc-xa neeessárjos en decorr&ncia desta Lei, respeitados 	as 

elernentos e as funç3es. 	 - 

Parárafo TJnico - Para Os exerooios posteriores ñecess 

na e obnigatoriamente, far-se-a' a adequaçEo da presente Ref orma 

7 	Administrativa corn o Piano flurianual, no cjue couber,. e a Lcd. de 

Diretnizos Orçameut&rias. 

Art. 27 - Qaberá ao Chef e do Poder Exeoutivo proc eden e de 

H. 	tenininar as adequa96es que as fizerern necesaSnias ao faa]. cumpni 

	

F 	- mento desta Lei, pnncapalinente as de caraterF 	
transatonto entre a 

regime anterior e a atusl coin a correspondentetransposiçao dopes 

seal, mediante atos nomativos e anistrativos, respeitada a le 

gisiaçao vigente, a Lei Org&nica do Municipio,.(05/04/1990), leis 

P 	complernentares e aecarrentes. 

Art. 28 - Pica vedada qualquer outra forma de provirnento 

para Os cargos piibiicos municipais do que trataxn as Anexos II, III 

e IV desta Lei quo nao seja para a preenehirnc;nto dos cargos en co 

7 

	

	rnisso, par concurso pdbiico do prone ou provas e tituios e as 

deaignaç6es pare, funç6es de eonfiança — gratificadas. 

A 	 . Art. 29 - Esta Lei entrar em vigor a partir do 1. 9 de agos 

to do 1991,  reyoganda-se as disposi96es S contrnio, ospecialmen 

to, as Leis Munloipais n.2s 10,11, 32 e 69 9  de, respectivamente: 

31/08/1983, 30/09/1983, 24/09/1985 e 22/08/1990, e'demais disposi 

A 

	

	. 

 

goes qua veithain a confiitarern corn a mesma. 

GABINETE DO PREFEITO, Ediflelo-Sede do Poder Executivo, em 

Rio Bronco, 29 de Junta 	de 1991. 

flflflO4A} SD. 

—çT 	. 1 .• 	'1 	- 	. 	. 
osE TAVLIIES DE MINEZES Ul 
Prof eito Municipal 
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LNEXO II 

Cargos de Pronento em com±ssao 

• Chefs do Gablnate 1 260.000,00 00-1 

• Auditor Geraj. 1 260.000 1 00 0022. 

• Chef e da Pi-ocuradoria Geraj. 1 260.000 9 00 00-1 

• Seoret&rio Geral e do Plane' 

janento 1 260.000,00 CC.2L 

• Seoretário de Administraçao 1 260.000,00 

• Secret6rio do Finanças 1 260.000 900 

• Secretrio de viaçao, Obras 

a Services Ptiblicos 1 260.000,00 

• $eore-brio do Edueagao, Gui 

5ttn-a, Desporto e Lazer 1 260.000,00 00-1 

• Secretrio do Séaide 1 260.000 100 00-1 

• Seoret6rio do Aicu1tura e 

Desenvolvimento tconamioo 1 260.000 100 

• Chefs do Departauento do Gd' 

nunicaçao a Cerisonial 1 130.000,00 CC-.2 

• Ghefe do Departanento do frd - 

moçao Social 1 130.000,00 00-2 

,Th 

-Th 

-S 
--I 
Th•  

-S 
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ANEXO In- 

Re1aço do Cargos por N{vel, Classe, Ref or&ncia, 

NQ de Vagas e Vencimento.-Base 

CAtiGO NIVEL N. q DE 

CARGOS 
v11cIth1nTo 
BASE — Cfl 

Advogado NB. 01 150.000,00 

Agents Administrativo NP 20 45.000,00 

Agente do Sailde NP 04 45.000,00 

Almoxarife NP 02 45.000, 00 

Artifice em copa e cozinha NE 40 36.000,00 

Assistente Social NS 04 150.000,00 

Atendente do Etifermagem NE 03 36.000,00 

AurLijar Adininistrativo NE 20 36.000,00 

Auxiliar no Contabilidade NP 02 45.000,00 

Auxiliar do En! ermagem NP 03 45.000,00 

Auxiliar do Recursos lIurnanos NP 02 45.000,00 

Auxiliar Operacional do Servicos 

Diversos NE 55 36.000,00 

Bibliotecdrio NP 02 45.000,00 

Bioqulmico NS 01 150.030,00 

Borracheiro NP 03. 0.000,00 

Curpinteiro NP 04 55.000,00 

Desenhista 	.. NM 01 .  91.000,00 

Digitador 	. 	 . NM 02 91.000 2 00 

Eletricista NP 02 65.000,00 
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ANEXO Ill 

Relaçáo do Cargos por Nivel, Olasse, tieferincia, 

N.2 de Vagas e Vencimento—Base 

CARGO NIVJ i 
F° 
' ' - 

DE 

CARGbS 
VEUCIMLNTO 
BA:;E - 04 

Enfernt-iro Alto Padrao NS 02 150.000,00 

Engenheiro Civil NS 01 150.000,00 

Fiscal do Obras e Posturas NP 02 65.000 7 00 

Fiscal do Tributos NP 12 65,000,00 

Mec&nico do bi&juinas Pesadas NP 02. 65.000,00 

Mecânico do VeicuJ.os Leves TTP 02 65.000,00 

Ndico NS 03 150 .000,00 

Mestre do Obras NP 01 65.000 2 00 

Notorista do VaCculos Pesados 11P 06 55.000 9 00 

Motorista do VeCoulos Loves NP 06 55.000,00 

oaont6logo N3 01 150.000,00 

Operador do Computador NM 01 91.000,00 

Operador do Manutenç&o do TV NP. 02 45.000,00 

Operador do Mq.uinas NP 10 65.000,00 

Pedreiro NP 04 55.000,00 

Pintor NP 02 55.000 7 00 

Protocolista NP 02 55.000,00 

Tcnico an Contabilidade NM 01 91.000,00 

T&cnico em Zaformagem NI 03 91.000,00 

Tcnico 	em Laborat6rio MM 01 91.000,00 
U) 
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GAINETE DO PRfl'EITO 

MTEXO III 

RelaçEa de Cargos par Njve1, Classe, Refer&naia, 

17.9 de lragas e Venoiinento—Base 

CAR0 NrVEL N. 9  DE 
CARGOS  

VEMOIMNITO 

T60nico em Psicu.ltura NM 01 91.000,00 

Telefonista 1W 01 45.000,00 

Vigilante NE 20 36.000,00 

Visitador Sanit&io NP 03 55.000,00 

Zeladora NE 40 36,000,00 

U 
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AITEXO III 
pm 

Reiaçao de Cargos por Nivel, Classe, Ref er6ncia, 

N.2 de Vagas e Vencirnento-Base - 
pm 

r 

LmEIWA 

pm 

NS -  Nivel Superior ................................. (Qr$ 150.000,00) 

NM - Nivel 114d10 ....................................(04 91.000,00) 

NP - N{vel Prim&io ........04 45.000,00/04  55.000,00/04 65.000,00) 

_ 	NE - Nivel flexuentar ................... . ............ (Or$ 36.000,00) 

pm 

CABSES "A" 	"F" -m 

-Th 	 Ri]FE2ENOIAS: 1 	7 
pm 

-m 
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ANEW IV 
,Th 

pm 

pm 

	 TABI 1IA ESFLCIAL P4JtA IvIfI0OS E OD0NT6L00S 

pm 

Cargos de PrOvinento em 0oinissIo 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

DEriotIIrAçXo 
	 .1-in I GRATIFICAçXO 

• Mdico 0inirgio - Dedicaçiio Exelusiva 	01 	250.000,00 

• Medico Espocialista - 40 li semsnaio 	01 	175.000,00 

• M6d±co Espocialista 20 Ii sernanais 	01 	87.500,00 

• Medico ClInico 0-oral - 40 h serniais 	. 	0]. 	125.000 9 00 

• iVIdico C1inico Geral - 20 Ii sosnanaie 	Cl. 	65.000 1 00 

• Odontdlogo - 40 li seinanais 	 01 	125.030,00 

• Odont6logo - 20 h semanais 	 01 	65.000,00 


