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LEI N. 2 fl  DE,  3oDETflv1BRo 	DE 1983. 	 1 

Disp6e sobre a estrutura administrativa 
dci Prefeitura Municipal de Rio Branco e 
da' outras prouidencias. 

0 Prefeito Municipal do Rio Branco, 	Estado do Mato Grosso, 
N faz saber quo a Camara Municipal aprouou e ole sanciona a se- 

Luinte Lei: 

CAPJTULO I 

LAS DISPOSIçCES PRELIMINARES 

Artigo 1,2 - 	 A Prefeitura adotarj a planejarnento conic 	ins—' 

Lrurnnto de açcfo para desenvolvirnento fisico, 

territorial, 	econrnico, 	social 	e 	cultural 	dci 

• coraunidade, 	born canto para apltcaçao dos recur- 

sos hurnanos, 	rnateriais e financeiros do 	Gover- 

no Municipal. 

tTh 

Artigo 2.9 - 	 0 planejarnento das atividades da Adrninistraça 

Municipal obedece as diretrizes estabelecidas' 

neste capItulo, 	e so desenvo]ve atrave's da cli 

boraçd'o 	e rna.nutcngcZo atualizada dos seguintes' 

ins trurnentos: 

I - PLANO, PROGRAMA E PROJETO DE AçXO DO GOVER 
JFO 

II - ORAMENTO PLURL4NUAL DE INVESTIMENTOS 

k III - 0RçAMENTO —PRO GRAMA 

Artigo 3._Q - 	 A elaboraçao e execugao do planejarnento das a- 

Lividades municipais guardard'o 	inteira conso—' 

itNanc i a  'corn Os Planos e Prograrnas dos Governos' 

da Uni6o e do Estado, 	e semipro quo esses pode- 
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es tornarern o peculiar interesse & 0 bern—estar da popuJaçao' 

do Munic{pio, 0 Governo Municipal buscar influenciar—lhes 

as decisSes no sentido de salvaguardar os interesses dos mu— 
I nicipes. 

-pm 

- 	.Artigo 4. 9 - 

pm 

A Prefettura recorrera', para execuçao de obras 

& serviços, sempre gus admissivel e aconselha' 

vel, mediante contrato, concesso, perrnissdo' 

connio, ou outro instrumento legal; a posse 

as ou entidades do setor privado, de forma a' 

alcançar r,zel/zor rendirnento, evitando novosen 

-cargos permanentes a arnpliaçcio desnecessa'ria' 

dos quadros de pessoal. 

Artigo 5• 2 - Os serviços municipais devero ser permanente 

pm 
	 mente atualizados, visando a rnoderniaaçdo dos 

pm 
	 metodos de trabalko, corn o objetivo de propor 

pm 
	 cionar melitor atendirnento ao pu'blico atrave's' 

de ra'pidas decisd'es, sempre gus possluel corn' 
pm 

execuç?o irnediata. 

pm 

Artigo 6. 9 - Para a execuçcio desses instrurnentos de plane- 

Larnento a Prefeitura poderc utilizar—se de re 
pm 	

cursos colocados a sua disposiçcio por entida- 

des pu'blicas & privadas nacionais, mt consor-

pm 
	 ciar—se corn outras entidades para soluço dc' 

problernas cornuns a rnelhor aproveitarnento de 
i>m 

recursos humanos, financeiros e tcnicos. 
pm 

pm 

Artigo 7•2 - A Adrninistraç&o Municipal devera prornover a 



Artigo 9,9 - Na olaboraça'o a oxecuçao do seus projetos a 

Profoitura estabelecora' 0 crito'rio do prioricia 

a, segundo a essencialidade da obra ousorviço 

e 0 atendirnonto do interosso cod otivo. 

.DA ESTRUTURA BA'SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

-Th 

•rTh" 

H 

A 
A 
p -Th CAP±TULO II 
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integraçco da cornunidado na vida pod !tico—administrati -oa 	do 
I. 	 -. 

Munictpio atraves do orgaos aditivos, compostos cze funcionari 

as c/ott, servidores pu'blicos raunicipais corn atuaggo destacada' 

na coletividacle Ott corn conhecirnento espoclfico do prob2erizas 

do ca is. 

-cm 
	Artigo 8. 9  - A Profeitura procurara' elevar a produtividade' 

do sous funciona'rios e/ou servidores, evitando 

o crescirnento desordenado do seus quadros do 

pessoal, atravo's do sologEo rigorosa do nov05' 

A  funciqna'rios c/ott servidores, somente Ocorren-

do disponsa doste processo em casos do compro-

Lada necessidado a urgencia, a modiante autori 

2Th . 

 zaç6o do Chefe do Poder Erecutivo, por propos-

La do titular do o'rgcZo em quo o funciona'rio 0/ 

ou sorvidor deveroi' ser lotado; proporcionando' 

regularmonte treinarnento e aporfeiçoarnonto aos 

jouncionjrios o/ou servidores jcf lotados, a Jim 

de possibilitar a ostabolocimento do nivois do 

vencimontos e/ou sala'rios adequados, o a ascon 

sao sistoma'tica horizontal o vertical. 



C' 

: Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal tie Rio Branco 

H 
OP—GA BIATETE DO PREFEITO 

± 

Artigc 10 - A Estratura Bc(sica da Profeitura hunicipal do Rio 

Branco cornpoe—so dos se.guintes orgaos e unidados, 

constantes do organograma parte integranto desta' 

Lei, 	ropresentado polo anoxo I 

I - drgos do assessorarnento 

• 1. Secretaria Geral 

• 	2. Assessoria do Planejamento 

3. Assessoria Jur{dica 

4. Gornissao 	do Licitaçao 

II - drgaos do atividado—meto: 

1. Secretaria do Adrninistraga'o 

2. Secrotaria do Finanças 

III - drgaos do atividade—fim: 

1. Socrotaria do Desonvolvirnonto Social 

2. Secretaria de Viaçao, 	Obras a Seruiços Ur 
banos 

IF - drgJo do colaboraçao corn o Governo Federal: 

2 1. 	Junta do Serviço Militar 

v - drgao do Administraçio Indirota: 
1. 	Instituto Mactonal do Colonizaçio e Re/or- 

ma Agraria - INCRA (Unidade Municipal do 
Cadastrarnento) 

Artigo 11 - 0 Pro/otto Municipal podora instituir projetos es 

• 
Lectais do trabalho para tratar do assuntos espe- 

cificos, 	que n&'o 	estojarn incluidos na area do corn 

Letencta das Secretarias e Divis6es, 	observando—' 

• so o disposto no Capitulo VI. 

CAPITULO III 
7-' 
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DAB COMPETEJ7CIAS' DOS 6EGIOS BE ASSISTENCIA ThEDIATA 
ir 

Seç6o1 

DA SECRETARIA GERAL 

Artzgo 12 - A Secretaria Geral compete; 
I - a representaçio pod [tica e social do Prefeito, 

e adrninzstratzua delegada, 	z.ncluindo—se por 

h i nstrurnento pu'bl 2 Co de procarayao, 	respei tadas 

as Jirnitaç&es de ordern legal; 

II - a assistencia ao Chefe do Poder Executivo em 
I,  

sua 	relaçoes corn os rnunieipes, 	entidades de' 

classe e corn as o'rgios da adrninistraçio munic! 

h Lad; 

ITT III - a articulago e assessoramento entre o Gabine- 

Le do Prefeito e as Secretarias, 	DivisCes e U- 

nidades da Estrutura Administrativa Municipal; 

IV - a divulgaçcfo de assuntos de interesse munici—' 

Lad; 

V - manter o Prefeito 	informado sobre 0 noticiarto 

de interesse da Prefeitura; 

VI - a pesquisa e coleta de elernentos necessrtos i 

tornada de decisd'cs do Prefeito; 

• VII - o acompanharnento da tramitaço dos projetos de 

lei de interesse do Poder Executi -oo, 	na Camara 

Municipal; 

VIII - 0 registro e a publicaço dos atos oficiais; 

II - registrar e controlar as audiencias piblicas 
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do Prefeito; 

>Th- - 

I -  coordenar os contatos do Prefeito corn os 

e autoridaa'es, segundo sua orientayao; 

XI - incumbir-se da correspondncia particular do 

Prefei to; 

III - transrnitir aos superiores e denials funciona'-

rios e/ou servidores pu'blicos municipais dal 

Prefeitura, as ordens do Prefeito, e zelar 

acompani-tar e avaliar sou cumprimento; 

XIII - atender as pessoas quo procurarern o Prefeito, 

encaminhando-as a esta autoridade, orientandc 

as para solugio dos assuntos respectii'os ou 

marcando-ihes audiencia; 

XIV - executar quaisquer outras atividades quo pelas 

caracterist-tcas se enquadrern nas áuas compe-' 

Lena ias. 

Segdo a 
Dii ASSESSO RL4 DII PtA NEJA MENTO 

I - assessorar o Prefeito nos trabalkos de p.ZaneLa 

mento e orga -aizaçao municipal; 

II - a promo cáo de estudos globais, locals c seto-
riais de interesse para o planejarnento das a-

Lividades do Go'oerno Municipal de Rio Branco; 

III - estudar e anal tsar permanentemente 0 funciona 

mento dos serziiços da Prefeitura, propondo me 

Artigo 13 - A Assessoria de Planejamento compete: 
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didas qua ac/tar necetscirias ac seu aperfeiçoamento; 

IV - coordenar ou coOparar corn a Secretaria cia Fi 

nanças na alaboraçd'o a execuçao dos orçarnen-

tos, espectalrnente o or!?amento-prograrna anti-

al e ° orçamento plurianual cia invastirnentos; 

V - manter registros sinthicos de assuntos cia 

• 	interesse cia Admtnistraçcio Municipal; 

VJT - manter intercambio corn orgaos congenaras vi-

sarzdo coligir prciticas e expariencias cornpro 

vadamente eflcazes, relacionadas aDs objeti-

uds cia Prefeitura; 

VII - elaborar relato'rios das at2-oidades cia Prefa! 

tura; 

VIII - executar quaisquer ou -tras atividades qua pa-

Las caracterz'sticas se enquadrem nas suas corn 

Letenc ias, 

Seçcio S 

BA COMISSAO DR LICITAAO 

Artigo 14 - 1 Oomissao de Licitaç6o, unidade organica clireta-

mente subordinada ao Gabinete do Prefeito compete: 

I - real izar na forma das instruç6eslegais espec! 

Licas, concorrencias, toraada cia preços a cony! 

Lea, para a aquisigao cia materiais c/cu seri-'i--

jos necessa'rios a real izaçcZo de obras cia Prefei 

tura; 

II - alaborar editais a convites; 
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III— promover a divuigaçd'o de editais e distribu 

jpi'o dos convites; 

IV - jul par concorrencias, tomadas de preços e 

Co nvi tes; 

V - fornecer aos interessados, informaçJes sobre 

licitaç6es, apo's o julgarnento e hornolopaçEo; 

VI - presidir as cornissges de concorrencia, a a—' 

bertura de propostas a firmar os resultados' 

das concorrencias; 

VII - distribuir "dossi?' de pro jetos aos concorren 

ts; 

VIII - manter repistro cadastral cia forriccedores a' 

empre it ci ro s; 

II - submeter ao exame do Prefeito os resultados' 

das concorrencias; 

A' - executar quaisquer outras atividades qua pa—

Las caracter Isticas se enquadrem nas suas Corn 

potencias. 

SeçJo 4 

114 ASSESSORIA JURIDICA 

Artipo 15 - A Assessoria Juri'dica e 0 orpao ao qua] compete: 

I - a representaçcio da Prefeitura nos atos em que' 

esta seja autora, re, oponente ott assistente; 

II - o recebirnento de citag6es; 

III - a emissco de pareceres sobre quest&es juricli-

cas; 
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forern encaminhadas palo Prefeito ou pa.Zos dife 

rentes o'rga'os da Prefeitura, 	emitindo parecer' 

a respeito, 	quando for o caso; 

o procedimento cia cobranga amigccvei 	a judicial 

cia Divida Ativa a cia quaisquer outros creditos 

do Munic(pio, 	qua nao sejam liquidados nos pra 

zos ragulamentares; 

VI - defender em juizo ou fora dale, Os direitos 	a 

ES interesses do Municipio; 

VII— astudar e/ou redigir pro jetos de lei, 	justifi- 

cativas cia vetos, 	regizlamentos, 	decretos, 	por- 

tarias, 	contratos a outros clocumentos cia natu- 

reza juridica; 

VIII - assistir o Prafeito nos atos executivos relati 

uos adasapropriaço, 	alienaç6o a aquisig6l de 

imoveis pela Prefeitura, 	a nos contratos em g! 

ral; 

II - manter em arquiuo, 	constantemante atualizada, 

a legislaçao federal, 	estadual a municipal, 	ci 

entificando o Prefeito da qua se raferir aos 

interesses do Municipio; 

I - prestar a deVida assistncia a Assessoria de 
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Plancjaritento nos assuntos concernentes a execuçci&o 

G controle das atividades relativas 40 plane jainen 

L° 	propriamente dito, 	a orçamento—programa; 

II - executar qunsquer outras atzvdades que pelas ca 
- F 	 •8 

racter;sticas se enquadrern nas suas competencias. 

Sego 5 

.DA SECRETA lilA DE A DIINISTRA çio 

Art;go 16 - A Secretaria de Admznistraçio e o o'rga'o ao qua] 

compete: 

I - aplicar, 	orientar a j°iscalizar a aplzcagao das le 

is a regulamentos ao pessoal da Prefeitura; 

II - opinar sobre as quest6'es atinentes a direitos, 

uantagens, 	deveres a responsabilidades do pessoal; 

III - coordenar medidas sobre recrutarnento e seleçao 

dos funciona'rios e/ou seruidores pu'blicos da Pre— 

A Leitura a o planejamento a execuçci'o dos prograrnas 

fl de sea treinamento; 

- 
IV - promover a identificaço e a matricula dos seri- 

dores e 	expediçio das ca'dulas de identidade fun 

C cional; 

DP 	V - inanter registros funcior4ais a outros dados pessoa 

is a profissionais dos funcioncz'rios alou servido- 
F 

res publicos da Prefeitura, 	qua possamn ser de in- 
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- 

Leresse da Adrninistraçao, 

fV VI - elaborar, conferir e assinar as folhas do pagamerz 

to corn os respectiuos descontos obrlgatJrios a au 

Lorados; 

fl,N 

VII - prornover a organzaaçio e manutengcZo atualizada 

do cadastro do fornecedores; 

promover a organzzago e manutenço atualizada 

do cadastro do preços correntes dos materials do 

craprego mais frequente na Prefeitura; 

IX - prornover a elaboraçao 0 rnanutenç&o atualz.zada do 

catalogo de materials; 

I - promover a rnanutengáo do estoque e guarda, 	em 

perfelta ordem de armazenarnonto, 	conservagao, 
S 
fl 	. classificaçao e registro des materials do consu- 

ma cia Prefeitura; 

II - promover o controle do consumo do material por 
- 

especic e por repartiçao, para c/alto do preuisao 

dos gastos; 

III - promover o 	tombamento de todos as bens patririzoni 

ais da Prefeitura, 	mantendo—os devidarnente cadas 

trados; 

XIII - fiscaJizar as entregas de materials, 	aceitando - 
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as ou nao, se iwo estiveram cia acordo corn 0(5) 

pedido(s) feitos; 

XIV - manter atualizada a ficha de controle referente' 

ao movimento cia entrada a salcia cia materiais ad-

Luiridos a existantas em estoque; 

XV - receber as papis a verificar se preencliern todas 

as formalidacies legais a regul amen tares, recusan 

do as qUa n4o estiuerem em condiç6es; 

1LI XVI - registrar a andamento dos papeis, o despacho fi-

nal a a data do arquivamento; 

f5L) XVII - prestar ao pzt'blico ou a adrninistragao informag6-

es sabre a andamento a as despachos nos processos; 

\)'IK XVIII - faser Jirnpe2a interna e exterrta das depena'e'ncias 

dos mo'veis a insta2aç6es cia Prefeitura, 	ou sob 	' 

sua responsabilidade operacional; 

• 	 . H° XIX - manter em perfeito estado cia conseruaçcio as depen 

a;ncias a instalaç$es destinadas ou sob a respon 

sabilidade cia Prefeitura; 
- 

H XX - controlar a entrada a salda cia pessoas a maLaria 

1 is das dependeAncias  cia Prefeitura; 

XXI - executar todos as serviços cia copa a cozinha cia' 

Prefeitura ou depenclencias sob sua responsabili- 

ci 

K - 
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dade; 

XIII - in/ormar a localizaçao de orpaos, 	cite/es, 	functo 

nrios e/ou servidores pu'blicos da Prefeitura; 

XXIII - assessorar ao Prefeito nos assuntos adm;nistrat 

vos em geral; 

XXIV - executar quazsquer outras atividades que pelas ' 
4' 

caracteristicas se enquadrem nas suas competenc! 

as. 

Para'grafo tnico - A Secretaria de AdministraçcZo compreende 

as seguintes unidades diretamente subordi- 
F 

nadas ao Secrctario: 

I - Diisao de Pessoal 

II - Dzuzso de Seruzços Gerais 

III - DiviscZo de Material e PatrimCnio 

Seçdo 6 

Dii SECRETA Rfl DE FINA IJA S 

Artigo 17 - A Secretaria de Finangas e o o'rpao ao qual compe 
te: 

I - 0 cadastramento, lançarizento, arrecadaçao e fisca 

Lizaco dos tributos e demais receitas municipa-

is, 

?Th 

o recebimento, pagamento, guarda e moimentaçd'o' 
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-4: dodinheiro e de outros valores do liuniclpto; 

\4 	III - a 	registro 	e controle conta
F
bil • da adrninist rag ao' 

- 

- F 	 F orçamentaria, 	financeira e patrimonial do Munici 

.... 

IV - a elaboraçcZo da proposta orçarnentcrrza e controle 
-'I- -c 

- da exccuçd'o do orçamento-proprarna; 

- - 	 V - oassessorarnento ao Pro/otto em assuntos fiscais 

o na /ormulaçao da pal i'tica financeira do Munz.cz' 

- 

VI - o controle e escrituraçao contd'bzl da Prefoitura, 

VII - promover a inscriçi'o da divida ativa e manter re 

Listros indiDz'duais dos devedores; 

1). VIII - levantar na e'poca prJpna 0 Balango Gera] da Pre 

Leitura, contendo os respectivos quadros demons- 

4 	 !ratios e do acordo corn a legislagdo vigente, 
- - 	 -em especial a Let n. 9 4.320/64 e/ou suas euontua 

is aitoraçges, 

II - assinar, conjuntamente com o Pro/otto, secretcf-' 

1- 	 rio do Finanças, Contador e Tesoureiro, Os balan 

- 	Letes mensais, balanço geral a outros docurnentos 

- 	 cant beis; 

- promover a empenho pr4uio das despesas da Pro/eL 
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tura, cia acordo corn a le,gislaçcZo vigente e em 

especial a Let it. 2  4.320164 0/Oil suas cuentuais 

al teragoes; 

II - promover a cobranga amiga'vel cia dz'vida ativa a, 

esgotados us prazos regularnentares, rerneter as' 

certicl6es para cobrança judicial; 

XII - preparar as cheques para Os pagarnentos autoriza 

dos; 

XIII - incurnb'ir—se dos contatos corn estabelecirnentos 

bancarios, em assuntos cia sua competencia; 

XIV - promover a recebimento das declarag6es fiscais, 

a fazer uerificar se as mesmas obedecern as nor-

mas regularnentares; 

c: IV - promover o lançarnento a a arrecadaç6.o dos inzpoL 
r 	

tos a tans de competencia do Munic!pio; 

1 XVI - estudar questoes relativas a rendas municipais' 

propondo ao Secreta'rio as medidas qua julgar na 

cessa'rias ao aperfeiçoamento do sistema cia tn-

butaçao; 

XVII - promover a arrecadaçii'o a a controle das rendas' 

patnimoniais a aquelas cujo recolhirnento nio as 

teja afeto a outros d'rgcZos; 
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x)LzvIzI - promovcr a divulgaçJo, pelos melos pro'prios do 

lançamento dos tributos e a e'poca de cobrança; 

assessorar ao Prefeito nos assuntos administrati 

vos  em geral C fnanceiros em espcci'fico; 

XX - executar quaisquer outras atividades que pelas 

caracteristicas se cnqztadrern nas suas competenc! 

as; 

Para'grafo ónico - A Seqretaria de Finanças compreende as so 

Luintes unidades diretcirnente subordinadas 
F 

ao Secretarlo: 

I — DiviscZo de Cadastro e Tributagd'o 

II — DiviscTo dc Fisca1iza&Jo e DIvida Ativa 

III - Divisd'o de Contabilidade 

Seg Jo 7 

DA SECRETA RR DE DESEATITOL VIMEJJTO SOCIAL 

Artigo 18 — A Secretaria de Descnvolt'irncnto Social e' o or-

2670 ao qua] compete: 

I - a execug5o de pro jetos, programas e campanhas 

de sau'de, de medicina preventiva e de erradica- 

jao sanita'ria, cam recursos do Municipto e/ou 

de conve'nios entre entidades governamentais; 

11 — realizar as scrviços de fiscaliaag5o sanitjria' 
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do •acordo corn a legislaçao especz/fica em vigor; 

III - promover a vactnagao em massa da populaçao 10 - ' 

cal em campanhas espec(ficas e/ou em casos do 
A 

sartos epiaemicos; 
,Th 

/ 

- encarninhar as Unidades Sanitarias, hospitais e' 

outros serviços do atendimento medico, as pesso 

as quenecessitem do internamento ou merecem cut 

dados medicos quo excedam sua capacidade do aten 

dimento; 

promover cursos de especializag&o, aperfeiçoa—' 

mento a preparaç5o do m&'o—de—obra qualificada 

da comunidade, 	atrave's do serviços pro'prios ou' 

convenios que vanlaam a ser firmados corn entida- 

des do genero; 

VI - promover atendimento do necessitados quo so di- 

rijarn a Prefeit.ura em busca de ajuda, 	segundo 

as limitagoes existentes; 

iL 	VII - dirigir todas as atividades do Educaço da Sc—' 

h cretaria e assessorar o Secrotario em suas dcc! 

)L 	VIII - promover campanhas do alfabotiaaçao no ambito 

municipal; 
L 



Th 

dos professOres, corn reiaçao a interpretaç5o e' 

apiicaç5o do pianos, prograrnas e projetos de en 

sinos, uso do metodologia dida'tZco—pdago'gica a 

dequada e tecnicas de avaiiaçi'o do rendirnento 

escolar; 

I - prornouer a aperfeiçoarnAnto sisterncftico dos pro- 

- Lessores, par rneio do cursos, sernina'rios, encon 

£ros ou a/ins, do iniciativa municipal c/au con 

veniada; 

II - crientar, acompanhar a controlar as scruigos cia 

registro escolar realizaclo pelas unidades esco-

Lares pertencentes a Rode Municipal do Ensino, 

em consonancia a iegislagao vigente; 

III - real izar visitas do superuiscio nas unidades cs 

colares da zona rural a urbana; 

XIII - avaliar periodicamente as pianos, programas 0 

projetos do ensino & adapta'—ios constantemente' 

as novas necossidades e circunstarzcias; 

V 	XIV - prornover a rcalizaga'o do programas do atividades 
F 

artisticas, recreativas a turisticas; 

L IV - proporcionar a manutençao do programas do espor 

Los para a comunidade; 

XVI - prornover a ornamentaçco cia cidade para as fes- 
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XVII - promover, corn regularidade, a execuço de pro-

£ramas culturais de interesse da popu1açao; 

XVIII - catalogar peças e/ou docurnentos relacionados 

Histo'ria do lfunic7fpio de Rip Branco; 

H III - organizar e manter atualiaado Os catcLzogos e 

bibliografias de editores, liurarias & institu 

jçoes especialixadas; 

IX - elaborar pesquisas quando solicitadas; 

III - receber, classificar, guardar e conservar as 

docamentos relativas a Zlista'ria do Munici'pio 

de Rio Branco; 

XXII - controlar a entrada e sa€da de docurnentos sob' 

sua responsabilZdade c/au dcl egada; 

XXIII - apo;ar, zncentzi.'ar e promover a agrzcultura do 
9 	

1 
Municzpio, e par extensao a pecuaria de carte' 

& loitcira, especialmente dos pequenos produto 

H res, corn a doaço de mudas, assistenca tcni-

C ca municipal c/ou conveniada, e serviças afins 

corn recursos proprios c/cu conveniados; 

1 	 XXIV - assesso-raro Prefeito nos assuntos administra- 
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tivos em geral è da area social em especifico; 

XIV - executar quaisquer outras atividades quo pelas 

caracter!sticas se enquadreriz nas suas competen 

cias; 

Para'grafo l5nico - A Secretaria de Desenuolvimento Social 

compreende as seguintes unidades direta-

monte subordinadas ao Secretarto: 

I -tibiuiscio do Sau'de e Assist;ncia Social 

II - Diviscfo do EducagcI'o e Cultura 

III - DivisEo do Apoio Agro-Pastoril 

seçdo a 
VA SECRETARIA DE VIA ç10, OBRAS F SERVI0S URBANOS 

Artigo 19 - A Secretaria do Viagci'o, Obras e Seruiços Urba-

nos e' o o'rgd'b ao qual compete: 

I - e.Zaborar o projeto rodouia'rio municipal & pro-

ceder -a sua reuisd"o perio'dica do acor'do corn o' 

Departamento de Estradas do Rodagem do Estado' 

de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos; 

II - dar oxecugao sistematica a osse projeto, efetu 

czndo •c fiscal izancla todos os serviços tecnicos 

o administrativos, orçamentos, locagao, constru 

2jo, reconstruçao e rnelltoramentos das. rodovias 
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A 
A III - conservar permanentemente as rodovias municipa 

fl 

IF - exercer a policia de tra'fego nag rodovzas muni 

H- cipais; 

fl V - conceder licença Para colocaça'o de postes, 	a—' 
F 	 F 

nuncios, postos de abastecmento de combustive 
- 	 - -. 

lubri/icantes e afins, 	bern como serviços 

outras utiiizaç6es compativeis corn o local 	na' 

fain de dorni'nio das rodovias municipais; 

VI - submeter 2 apreciaço dos respectivos Jrgaos, 
cm os projetos que deles dependem, 	incluindo—se a 

correspondente prestaçao de contas; 

VII - proporcionar condiçoes 2 Uniao e ao Estado pa— 

h ra que conheçarn.as atividades via'rias do 

cipto, 	no que lhes cabem, 	ou requeirarn legal men 

cm 

VIII - adotar as normas te'cnicas e administrativas, 

inclusive a nomenclatura vigorantes flog servi- 

jos do Departamento de Estradas de Rodagem cia' 

UnicZo e do Estado; 

C tEl - executar quaisquer outras atividades  concernen 
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tos ao sisteriza uiario municipal; 

I - executar as obras publicas municipais de peque 

no e r,zo'dio porte, de acordo corn o projeto e/ou 

programa do açao governarnental; 

II - manter atualiaada a plantc geral da cidade e 

dentro do possivel da sode dos distritoc e pa-

pa a dos; 

III - executaras atividades do elaboraçcio do proje-

Los, construgo e conservaçdo do obras publicas 

municipais, assim coma dos pro'prios da Pre/ei-

t u ra; 

XIII - recornendar ao Prefeito as med/ms necessa'riag a 

a saneamento do area insalubre, cujas obras a" 
ml! 	 - 

serviços serao executados pelos orgaos e/ou u-

nidades corizpetenta's; 

IIV - fiscalizar as obras pu'blicas; 

- executar e/ou promover as serviços urbanos do' 

limpeza pziblica, arborizaçdo, construgdo 0/au' 

conservagao do parquos, jardins, cemite'rios, 

feiras publicas, matadouros e a/ins; 

XVI - prornover todos as levantamentos topogra'ficos 

neces-sarios aos serviços do obras pu'blicas do' 

k 
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pm 

engenharia do municipio; 

pm 

XVII - a ftsca1tzaço da presença de ant maLs no permi 

Lidos na zona urbana; 
km 

XVIII - proceder a coleta e rernogdo do lixo das habita 
fr  

-; 

fl 	- £oes particulares e demas edzfcagoes do perz 

- 	 - metro urbana; 

• III - a fiscalizagao e cumprimento das normas munic! 

£s referente as construçoes partca1ares, 

- XX - a administraçao das oficinas, 	instalag$es afin4 

rnc[quinas, 	vi'cu1os 	e equiparizentos mecnicos ou 

:Eimi1ares sob sua responsabilidade, 	incluindo- 

se a fa'brica do artefatos do concreto 0/au as- 

2 serneihadas eventualmente iiaplantadas; 
- 

III - controlar e fiscalizar as transportes pi1blicos 

fl municipais, 	e privados, 	estes sob concess&o, 

racionalizando sua utiuizaçao; 

h XXII - controlar a consuino de combustivel e seus den 

vados, 	bern corno 	denials materials deuso 	rotinei 

ro ott eventual; 

h XXIII - yen/bar as condiç6es do loteamento do tercel 

Los, para aprovaçao; 

P XXIV - promover a execuça'o de desenhos, projetos, 	ma- 
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ase plantas necessarios aos serviços; 

XIV - planejar a reaflzaçio do obras pu'blicas dentro 

do esquema do orgao e das diretrtzes tragadas' 

polo Prefeito; 

XXVI - fiscalizar Os serviços do produçEo do materia-

is de construçoes; 

XXVII - assessorar ao Pro/otto nos assuntos administra 

Livos em g'eral e do viaQao, obras e servigos 

urbanoá em especLnco; 

XXVIII - executar quaisquer outras atividades quo pelas 

caracteristicas so enquadrem nas suas competen 

cias; 

Para'grafo Ünico - A Secretaria do ViaçcZo, Obras e Servigos 

Urbanos compreendo as seguintes unidades 

diretament.e subordinadas ao Secretd'rio: 

7Th 

Th 

I - Divis-io de Serviços Te'cniéos 

II - Div iscio do ViaçcZo a Obras 

III - Divtsdo do Serviços Urbanos 

GAPJTULO IV 

JROXO DE OOLABORAçIO CO/I 0 GO VERNO FEDERAL 

Artigo 20 - A Junta do Serviço Militdr - JSM, 	o 6r90 re 
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presentatiuo do Sorviço MiJitar no Munici'pio, 

da.ndo atendirnento na regularizaça'o do docurnen 

taco militar sob todos os aspectos. 

Artigo 21 - A Junta do Serviço Mulitar - JSM, rope—se P! 

Jo Rogulamento da Lei do Serviço Militar. 

Artigo 22 - A Junta do Seruiço hfi]itar constitui—se do it 

ma unidado do serviço diretamente subordinada 

ao Prefeito. 

CAFITULO V 

6ROJO DE A DMINISTRA ç!o DIRETA 

Artipo 23 - A Unidade Municipal do Cadastrarnento do Insti 

tuto NacionaJ do CoJonizaçcfo e Refor77za Agra'-

na - UNC—INCRA, compete: 

I - onientar os proprietanios rurais para 0 ca 

dastramento do suas terras no .LNCRA; 

II - receber, conferir e distribuir as avisos' 

do Jangarnento; 

III - manter urn ficha'rio compJeto corn todos as 
, 

dados necessarios ao controJe do terras e 

proprietc(nios rurais; 

IF - promouer a inscrigcio da di'vida ativa para 

fins do cobrança judicial; 
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cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

V - elaborar as normas & proracuer diretarnente ou 

raediante convento, a ex&cuçao da$ atividades 

de erniss6o, lançarnento, cobrança e a77recadaçio 

dos tributos e contribuigoes parafiscais quo 

Die caberiz ou von/tarn a ser atribuidas pela Jo—' 

£islacao especifica; 

VI - elaborar normas para avaliaçdo do irnovois rura 

is; 

VII - prornoverã conforencia do controle do arrecacia 

jdo efetuada pola redo do cadastro & tributa—' 

Lao; 

VIII - executar quaisquor outras atividades quo pelas 

suas caractaristicas so enquadrorn nas suas corn 

Lotenctas. 

-- 

cm 

cm 

CA PIT ULO VI 

DOS PROJETOS ESPECIAIS 

Artigjo 24 - Os Projetos Especiais do Trabal/to, cia qua tra-

La o Artigo 11, serdo criados por Decreto, para 

atender as necessidados conjunturais quo clernan 

darn atuaçao direta ou indirata cia Prafeitura 

Municipal e quo nao se erz quadrorn nas competen-

cias dos o'rg6os quo cornpJern o sistorna do admi-

nistragdo do municIpto. 

Artigo 25 - 0 Decreto quo instituir o Projoto Especial do' 
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Trabaiho especificara': 

I - a processo de execuçaoa cargo cia respectiva 

coo rdenaçcio; 
:zTh 

II - a origern a existencia efetiva de recursns orga 

raenta'rios para fazer face as despesas, 

Artigo 26 - A coordenaçio dos Prajetos Especiats cia Traba-

iho sera exercida par fzznciona'rios a/au servi-

dares dosQuadros de Pessoal cia Prefeitura, ou 

contratados, caso haja necessidade coraprovada. 

H 

H 
	 CAPJTULO VIT 

ILTSPOSIçCES F=A IS 

Artigo 27 - 0 Prefeita Municipal podera' complernentar a as- 

yTh 
Lrutura estabelecida pela presente Let, crian-

do, atravs do Regirnento Interno, unidades cia' 

nbel hlera'rquica inferior aa de Diuisaa au cia 

unidade.adrninistratiia equjvalente. 

Para'grafo Unico - As unidades cia urn sisteriza, qualquer qua' 

seja sua subbrdinaçia hiera'rquica, cansi 

derarn—se submetidas a orientaça'b narrnati 

va, ao cantrole te'cnico a a fiscal izagib 
especi'fica do Jrgo central do sisterna. 

Artigo 28 - Cumpre as Chefias cia todos as nz'veis hiera'rqui 
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cos encar,zin/zar, na per'iocidade dot erminada, 

ao seu superior imea'iato, raZato'rio do suas a 

Liidades, obsorvando os requisitos prescritos 

para sua elaboraçdo. 

Parc[grafo ftnico - Os Secretjrios e Chefes do Unidades do' 

igual ni'vel hierd'rqaico oncaminhardo cc' 

p ia dos relato'rios dos respectivos o'rgd' 

os e unidades a Secretaria Coral. 

Artigo 29 - Fica oPrèfeito Municipal autoriaado a proce-

cler no orgamento—programa do municIpio, no ca 

sq  da Prefeitura, Os reajustamentos quo so f! 

zerem necessa'rios, em decorrencia desta Let, 

respeitados Os elementos do despesa a as fun—

,goes de governo. 

Artigo SO - Esta Let entrara' em uigor na data de sua Pu—' 

blicaçao, corn efeito retroativo a partir do 

1.2 do jul/to do 1983; revogadas as dtsposiç6es 

em contrario. 

Paço Municipal, Ro Branco; cm 30  do setenbr 

do 1983. 

CA 11105 II 0ff4Nkl 1llLELEBRAJVDT 
Pro/otto Municipal 
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CA PJTULO I - 	DAS DISPOSIçCES PRELIMINARES 

G'A F! TUL 0 II - 	BA ESTRUTURA BA'SIUA BA PREFEITURA MUNICIPAL 

CA PtTUb III - 

H 

CAP! TULO IF 

CIPITULO V 

BAS COMPETENCIAS DOS O'RGIOS BE ASSISTENCIA' 
IMEDIA TA 

Seç6"o 1 - BA SECRETARIA GERAL 

SeçcZ'o 2 - BA ASSESSORIA BE PLANEJANE]VTO 

Seç'o 3 - BA COMISSIO BE LICITAçIO 

Segd'O 4 - BA ASSESSORIA JURIBICA 

Seg3o 5 - BA SECRETARIA BE ADDMINISTRAçSO 

Sec &'o 6 - BA SECRETA RIA BE FINd IcA S 

Seg &o 7 - BA SECRETARIA BE DESEN VOL VIMENTO 
SOCIAL 

Segã'o S - BA SECRETARIA BE VIAcIO, OBRAS E 
SER VIçOS URBA NOS 

6RGIO BE COLAWRAc'iO CON 0 GOVEBJYC FEDERAL 

Seg5o tnica - JUNTA DO SERVIO MILITAR - 
JSM 

6RGI0 BE A DMINISTRA çio INDIRETA 

Segac ünica - UNIDABE MUNICIPAL BE CADASTRA 
MENTO - UMC DO INS TITUTO NA-
010 NAL BE COLONIZAçXO E REFOR 
MA A GRARIA - INCRA 

CAPITULO VI - 	DOS PRO JETOS E'SPECIA IS 

CAPITULO VII - 	DIS)z'OSIçcYES FINA IS 
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