
refeitura Municipal de ibiquera 
ESTADO DA BAHIA 

LEI .189: 022/98 

• O PRESEll O MUNICIPAL DE IBIQUERA, Estado da Bahia. ttz sb 
amam Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

TÍTULO 1 

DA ADMIMSIRAUÃO MUNICIPAL 

Mi 1." O Município de Ilainicra, unidade tenitonaI do Estado da Balda, pessoa 
manca de dreno público interno, coso autonomia politica, administrativa, funtucen a e 
patrimonial tem a sua organiraçâo e estrunra estabelecidas na presente Lei 

An 	O Poder Executivo e exercido pelo Prefeito Municipal auxiliado peies 
Sccretáros do Município 

Ar!. NA Administração Municipal compreende: 

-- a adminisuação direta — composta dos serviços iuteguaulos lia cLruIurLL das 
Secretapias Municipais 

II— a adininim tacão indireta — composta das seguintes eauccorms de enodadas, 
dotadas de personalidade jundica própria; 

O autarquias; 
II) fundações ; 

empresas pül/Itcas; 
IV) sociedades de dionornia miau 

Parássrak Única As entidades que cornpern a Administração lindou viiwuiair 
se à Seciedria em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade 
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Prefeitura Municipal de !biquara 
E STADO DA PAH IA 

An. ei  Pata fins desta lei, considera-sei 

autarquia - c serviço autônomo, criado por lei, com paisana 
patrimônio e receitas próprias, paia exueuxar atividades típicas da Administra do 
CiLte requeiram para mu melhor funcionamento, gestão adi:Laia-malva e 
descentralizada 

II — fundação pública - a entidade dotada de personalidade juvidica de direito 
públo m fias lucrativos, criada por lei, paia o desenvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgão da administração direta, com autonomia administrativa e 
parrimonial sendo o seu funcionamento custeado por recursos do Tesouro lOuracipal e de. 

em= fomes. 

Til — empresa publica - a entidade dotada de personalidade juridica dc direLio 

•privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo do haunicipio, criada por lei para 
exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência adminisuadva, podendo revesdr-se de qualquer das 

fumas admitem-ativas em direito. 

IV 	sociedade de economia mima -a entidade dorida de personalidadeMu-Mica 

de difeii0 privado, crida por lei pare a exploração de atividade econinnica, sob a forma de 
suciedade anónima, cid ações com direito a veio pertençam em sua maioria int 
Município ou a entidade da Adminisitação Indireta. 

TITULO 

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Art. POs atos da Adminisnação Pública Municipal serão pamados e 

'dementados nos seguimos princípios etnialliMilalaiat 

I —Imialidade; 

II — moralidade; 

III — publicidade: 

VI —impessoalidade 

Art 6' A ação governamental obedecerá ao principio da LEOALIDS1)E 
Jmenninaudo ao ailainisnadm público, que em toda sua atividade funciuml, está sujeito 
aos mandamentos da lei e as exigências dos bens comuns, e deles não se pode afamar ou 

JeWial, sob pena do praticai ato invalida 
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Prefeitura Municipal de Ibiquera 
ESTADO DA BAHIA 

An 7' A aedo governamental obedecem ao principio da MOR  41  IDADE, guc se 
tem um conjunto de :ecrã:, para se obter o mdcano de eficiência administrativa, 

Immisuador público minais podem desprezar u elemento ermo de sua conduza, 
deCldir, /CM20 COM() pré-arguimos. 

— chhinção entre o legal e 

II 	distunçáo rime ajusto e o injusto, 

ifi — distinção eme o com macete e o inconveniente; 
IV 	distinção entre it °comam e o inoportuno, 

V — Intimido mine principalmente c honesto e o desonesto; 
VI— a publicidaje do s atua adnitinstatmot  para sonhei:miemo publico 

SQ  A aço gumainumental obedecera ao principio da PISEI ICIDADE que se 
consubstancia na divulgação oficial do ato pani conhecimento publico e Inicio de seus clottos mucuim, ti INatnikt propiciai- eco Clnilieek112.1110 C mandiú pulou umertiteadus 
CIITCLOS C polo povo em geral 

Ari. 9 A ação governamental obedecera ao principio da IhIPESSOALIDADE, o 
qual impere ao - dmunstratim público a pitama de ato para seu fim legal E o fim legal é 
tuacamente aquele que a norma. de Limito indica expressa ou virtualmente como 
objetas/o do ato, de forme impessoal, devendo ser ;saneado sempre com dualidade 
Masa 

TITULO Dl 

DOS ERLACITIOS FUNDAMENTAIS 

Ari ia AS atividades da Administracdo Pública Municipal obedecerão aos 
ygLullces pnacipius houltunentaist 

I planejamento; 

II cm-idenaçãot 

— desemiralização, 

IV-- delegaelp lu Competência; 

— controle 
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tnPrefeitura Municipal de !biquara 
E (3 T;DO DA BANIA 

Cbrffinrci 

DO PLAMJANIENTO 

dit. Il. A ação governamental obedecerá a planejamento que vis 
uecuvohinaen.o econômico - social do Município e compreenderá 
atuaIizaco dos seguintes instrumemos básicos: 

laboração c 

—Plano Plurianual; 

. II--- Diretrizes Orçamentarias: 

UI— Orçamentos Anuais, 

rv --Programação Financeira de Desembolso. 

CAPt FULO 11 

DA COORDENAÇÃO 

Mi 12. As atividades da Aclutonstracdo Municipal e, espoSialmemet  a execuço 
dos pianos e pregoaras de Governo, sento objeto de permanente coordenação.  

§ 1" A coordenação será exercida em iodos os viveis da administração, medianie 
a amaça° das chefias individuais, a realização sistemática de rellOilM5 C0111 a pardcipação 
dos chetias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação 
ejü cada nível administrativo. 

§ 2' No nível da Administração Municipal, a coordenação sem assegurada 
ideares de reuniões dos Secretários Municipais 

§ • 3. Quando submetidos ao Prefeito, os assuntos deverão ler Sid0 previamente 
coordemidos caia lodos Os SCIOWS DeiCS interessados, inclusive ao que reSPC1111 aos 
aspectos adminisuanvos pertinentes, taraves dc consultas e entendimentos. de modo a 
sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a política gerai c 
setorial do Governo. Idêntico procedimento sara adotado nos domais uiveis da 
Administração Municipal, ames da submissão dos assuntos á decisão da autoridade 
competeme. 
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Prefeitura Municipal de Ibiquera 
ESTADO DA BAHIA 

An I3 Quando ricar demolis-irada a inviabilidade de celebração de conventos 
coto (anãos estaduais e federais que exerçam atividades idémicas, os órgãos municiou:ti 
ratarão com eles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na 
mesma ama geogr.:dica 

CAPITULO ui 
DA DESCENTRALIZAÇÃO 

Ali, 14. A execução das atividades da Administração Municiptd deverá scr 
amplameme descentralizada 

§l. A deu:mia:diz-  4ati será posta em gráfica em três planos 

a) dentro aos quadros da Administração Municipal, distingiundo-so claramente o 
Ide direção do de execução, 

ki) da Administravam Municipal cem o Estado e a União quando estejam 
dcvidamerac aparelhadas e mediante convênio; 

c) da Admiuismicile Municipal paia a orbita privada, mediante contratos ou 
concessões 

§ 2 Cm cada ornai da Administração Municipal, os serviços que C.011113àt111 
esmoera central de direcao devem pemumecer liberados das rotinas de execução e das 
tarefo de meta fonualização de atos adminisirativos, para que possam concomouzse nas 
atividades de planejamento, supetvisão, coordenação e controle. 

32. A administração casuistica, assim entendida a decisão de casos individuais, 
compete em principio, ao nivel de execução, especialmente aos serviços de natureza 
local, que estio em COMale com os fatos e com o público. 

§ 41  Compete à estrutura central de direção o escarcJecimento das normas, 
programas e principios, que os sonrços responsáveis pela execução são obrigados a 
respoilar na solução dos Ca.:05 iráiVidiMIS e no ciesumpeito de suas atribuições 

§ 5 Para melhor desinutunMr-se doi mictas de planejammac, 
nipervisào c controle c com objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina 
adiram ;o ativa, á Administração procriam desoln•idas-se da realização =renal de ougas 
executivas, recorrendo, •sempre que. passivo!, a ver  ação indireta, mediante contrato, 
Joon mie exista na área, iniciativa privada suncientenamte desenvolvida e capacitada a 
desempenhar os encargos de execução 
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Prefeitura Municipal de Ibiquera 
ESTADO DA BANIA 

§ 	A aplicação desse ornado seva condicionada, em qualquer caso, aos ditames 
do interesse público e ás conveniências da Administração Municipal.. 

CAP111310 IV 

DA DELEGAÇÃO DE COME ÉNC1A 

An 15 A delem-Mão de eximpciencia será utilizada Como 
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurai maior rapidez e 
objetividade às decisões, minando-se na proximidade dos anos, pessoas ou problemas a 
ateado- 

An. 16 É faltado ao Prefeito c ao Semeubios Municipais, delegai 
competência para prática de aros administrativos conforme se dispuser em meulamenro 

Paragrajb único O aio de delegação indicará com precisão a 31114alliakk 
delegai-de, autoridade delegada e as anibuitiiks do objeto de delegação 

CAPT1X/L0 

DO CONTROL 

1' I. O controle das atividades da Administração Municipal deverá exereer-se 
em iodos os uiveis c cm todos os árgaG5', compreendendo panieuliumenie: 

- 	controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 
obsetvimem das normas elLIC govemmu a atividade especifica do órgão controlada; 

11 — o'connole de aplicação dos dinheiros publicas da guarda dos bens do 
Municipic pelos sistemas de controle externo e controle interno, ua forma do an 70 ila 
Constituição Fedeml e do An. 89 da Constituição Estadual 

An 18 G trandlo administrativo stern racionalizado mediante simpliticaçâo de 
processos e suprcsulo de controles que se evidenciarem como puraincnte formais e cujo 
mão seta evidentemente superior ao risco 

TITULO rv 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Compõem a esbalda organizacional da Prefeitura Municipal de lb 
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Prefeitura Municipal de Ibiquera 
ESTADO DA BANIA 

1-- os eirglios dfrertneiitc vinculados ao Pie 'eito: 

al Gabinete do Pretbico; 

1,) Assessoria Técnica; 

c) Auditoria Geral dó Município; 

Procunidelia Geral do Município. 

Ir - Sem-ema-ias Municipais: 

a) da Adininisuação e Finanças; 

Es) da Infra-Estrutura c Serviços Públicos; 

e) da Educação, Cultura e Desportos c Lazer, 

• 	d) de Saúde c Aça() Social; 

— Conselhos Municipais: 

a) de Educação; 

b) de Saúde; 

c) da Assistência Social; 

Fiscalização Controle e Acompanhamento do fundo de Valorização do 

e) de Merenda Escolar; 

f) da Meio Ambiente. 

TITULO V 

DONÓRGÃOS E SUAS ÁREAS DE COMPETÊNCIA 

CAPITULO! 

DOS CD2GÃOS »IRE LAMENTE VINCULADOS 

Cio 

DO GABINETE DO PREFEll O 

Ari 20 O Gabinete do Prefeito. órgão cle assessoramenro poliria° adminisuatiao 
c cpc ruvutgação, compete: 

1— assessorar o Prefeito nas relações com o Poder Lecislativo; 

II — assessorar o Prefeito nas relações com emidades represe tis 
comunidade; 
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Prefeitura Municipal de !biquara 
ESTADO DA BANIA 

El — iriieimcdiar contatos com órgãos estaduais, federais c insti 
lo 	 compatibilizar suas m direuizes governamentais; 

IV -- coordenar planos de °abana integradas, 

V — coordenar aniendinamos com organismos tinanceiros nacionais e 
le nacionais; 

Iff — promover a divulgação oficial dos aios e atividades da Adminisnação 
Municipal; 

VII-- coordena - a Lepresenração social e política do Prefeito; 

VIU.-- coordenar Cerimonial, a agenda, audiências, reuniões ra Plateias, 

IX —representar o Prefeito por designação individual; 

X — assessorar o Prefeito naodiada:14Mo dos órgãos da Prefeitura; 

Xl — coordenai a, 	atividades, Puxo de informações e as relações públicas de 
imenisse do Prefeito; 

XII -- acompanhar a traminição dos Projetos de interesse do Examino, 
piesiando-Ilie informações necessárias; 

XIII— exercer mulas competências correlatas. 

Seção II 
DA ASSESSORIA TÉCNICA 

An 21 A Amasiara Tasinsa tem por compmencia presta assessommemo 410 
Prefeito e aos Sememnos nas ações relacionadas a 

. 1— centdenaçáo e inregração da ação local com a do Estado e da União; 

- coordenação e intemação do planejamento em nível municipal, 
minparibilizando metas, objetivos, planos e Programas setoriais e globais do trabalho, 
bem como orçamentos anuais, planos plurianuais e diretrizes orçamentárias; 

ELI — modernização administrativa, acompanhando e avaliando a eficiência, a 
eficácia e a efetividade dos serviços públicos; 

IV — promover a articulação intenta e a integração intersmorial da Prefeitura; 

V— elabora relatórios gerenciais; 

Vi — coordena -  c elaborar projetos • 	planejamento e desenvolvimento 
económico; 

• 
VII —. coordenar a comunicação social do município; 

VIII -.— exercer outras atividades correlatas 

• 
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Prefeitura Municipal de 'biquara 
ESTADO DA BAHIA 

Seção III 

DA AUDITORIA DEP  rit  DO MUNICI1F/0 

An 22 A Acetona Gmal do Miutingeo, tegão de iontrole intento pie vis no da 31 da Consumição Federal, compete 

I — avaliar o cumprimento das metas previstas nu Plano Plurianual, a execução dos From-411ms de Governo e dos Orçamentos do Município; 

11 — comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência 
da festão orçamentária financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
municipal, bem coam da aplicação de reDIDD públicos por entidade de direito privado; 

— exercer e controle das operações de crédito avais c garantias, bem como dos 
direitos e dos haveres do município; 

IV 	apoiar o controlo externo no exercício de sua missão institucional; 

V — supenrsionar a gestão de findos proginmas e convénios; . 

VI— exercer outras atividades correlatas. 

Partigraft Único: Os responsáveis pelo controle interno ao 101112DDI1 
conhecimento de qualquer irregularidade e ilegalidade darão ciancia ao Tribunal de 
Coutas dos Municípios sob pena de responsabilidade solidária. 

Seção IV 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIES° 

fut. 23. A Procuradoria Geral do Município tem por competência prestas 
asSessoratocato ao Prefeito e aos Secretários nas ações relacionadas 

1— assessoria e consultoria juridica; 

II-- representar o Municipio e promover a defesa dos seus direitos e interessei 
nu qualquer instância judicial, nas causas em DC foi autor réu adásrente, oponente, 
miceiro interveniente, ou por qualquer -ímans iritemssado, usando de Iodos os recursos 
legalmente permitidos e todas os poderes pata o figo em geral; 

111 — cobrança judicial da dívida ativa de miudeza tributaria e obras créditos; 

IV -., emitir pareces sobre questões jurídicas; que lhe sejam submetidas pelo 
Prefeito e, através das sepreseniaribes, pelos societários do Município; 
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Prefeitura Municipal de lbiquera 
ESTADO DA BAHIA 

Seção H/ 

DA AUDITORIA GPleal  DO MUNICIPIO 

22. A Auditoria Geral do Município, órgão de console 
ali. 31 da Constituição Federal, compete: 

— avaliar o cumprimenta das metas previstas no Plano Plunanual, a execução 
dos Programas de Governo e dos Orçamentos do Município, 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiencia 
ela gestão orçamentária, (manacaru e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
municipal, bem corno da aplicação do recursos públicos por entidade de direito privado; 

III
--- exercer o caninale das opgraçóes de inédito avais e ganunias, bem armo dos 

direitos e dos haveres do município; 

IV- - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

V --- supervisionar a gentio do Panos programas c convênios; 

VI — :Street outras atividades correlatas. 

Purtigmfc Único: Os responsáveis pelo controle interno ao tornarem 
conhecimento de qualquer irregularidade e ilegalidade darão ciencia ao Tribunal de 
Cantas dos Municípios, sob pena de lasponsabilidade solidária. 

Seção IV 

DA PROCURADORLS GERAL DO MUNICÍPIO 

An. 23. A Procandoria Geral do Idlunicipio tem por competëiiçia prestai 
assessoramento ao Prefeito e aos Secretários nas ações relacionadas a: 

1— assessoria e consultoria jurídica; 

ff — representar o Município e promover a defesa das seus direitos c interesses 
Ou! qualquer instancia judiciai, nas causas em que roi autor, réu assistente, oponente, 
roceiro interveniente, ou por qualquer forma, interessado, usando de todos os reclusos 
legalmente permitidos e todos os poderes para o foco em geral; 

III-- cobrança Judicial da dda ativa de natureza tributária e outros créditos; 

IV — emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo 
PreriLo e, através das rcpresemações, pelos secretários do hilvociPloi 
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Prefeitura Municipal de Ibiquera 
ESTADO DA BANIA 

V — examinar as CO den& e sentenças judiciais cujo cumprimento enálva meteria perbncá do Prefeito eu de outra autoridade do Município; 

VI —. minutar contratos, convênios, acordos e quando solicirada, eximaiças) 
de ges de veto, memoriais ou outras peças de natureza jwidica, 

VII 	
promova a expropriação amigavel ou judicial de bens declarados de 

ulilidade pública, necessidade pública ou interesse social; 

VIII -- promover a uniformização da jurisprudência admánsuativa de forma a 
evitar contradição ou conflito na ilitC.rp/Ot41.10 das Leis e dos Atos Administrativos; 

IX — propor 20 nitreira a povoe:mio de representação da Procurador Geral da 
Republica para declaração de inconsubucionaliclide de lei ou ato normativo Fedem', 
Estadual e Municipal, 

X 	
promover a pesquisa c a regutanzação dos titulas de propriedade do 

Município; 

- - organizaçá c atualização da coletânea de Leis Municipais; 

XII — organização e atutdização Its coletânea das Leis Estaduais e Federais de 
uirerese do Município; 

XIII — exercer função normativa, supervisora e tiscalizadora _dm matéria de 
narareza jurídica; 

XIV — elaborar projetos de leis, decretos c outros Atos Administramos do 
compus:Meia do Prefeito, 

XV.-- celebrar acordos judiciais, eia qualquer instância, que visem a extinção de 
pLOCOO‘OS, 

XVI - zelar pela observância das Leis e Aios emanados dos poderes públicos; 

XVII - exercer outras atividades non-datas. 

• CAPITULO II 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

Seção I 

DA SECRETARIA DE ADMINISTEAÇA0 ESMAEÇAS 

Ari. 24. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças tem por 
comino:Sacia planejar, coordenar, desenvolver, controlar e executar as ações relacionadas 
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Prefeitura Municipal de Ibiquera 
ESTADO DA BANIA 

I -- administragão do recuj os 

a) coordenar e wlsar as ações de !Cena-Will..nto, seleçào e denvolvjrn,aio 
pessoal; 

b) administrar o Quadm de Lotação de -ssoal da Prefeitura. 

O promover os processos dc °1assinem-5.o de cargos e salários, avaliava° de 
desempenho, incentivo à produtividade e concessão de beneficies; 

. é) coordenar e avaliar as atividades de movinunmação, registro, cadastro e 
pagamenut 

11 — administração geral envolvendo material, património, protocolo e serviços 

a) gerir as atividades de aquisição, controle, recebimento, estoque-, conservação, 
movimentação c alienação de bens; 

b) promover os meios necessãios á execução das atividades patrimoniais; 

e) coordenar e supervisionar as atividades de semiços gentis da Prefeitura; 

III— administração financeira e orçamentária: 

a) contabilidade. municipal; 

Is) arrecadação e fiscalização de tributos; 

e) administração das receitas; 

d.) administração das finançasdo municipio; 

e) outras escapei:Sucias afim. 

An. 26. A Secretaria Municipal de Adininistração e Finanças tem a seguiu  
estronca basica,. diretamente subordinada a seu /radar: 

1— Divisão de Administração Geral: 

11-- Divisão de Administração Financeira: 

An. 26, A Secretaria Mui irpal de Adininisuaçlo e Finanças é a mi 	 Int- 
sada da execução orçamentária e financeira de todas as unidades do Poder 

:UtiVo Municipal, de forma centralizada, com competéncia para empenhar despesas, 
p tctiva liquidação e o pagamento. 
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Prefeitura Municipal de !biquara 
ESTADO DA BAHIA 

Seçáo li 

DA SERRE rApaA itairEAMSIMITURA E SERVIÇOS PliBlEd(PI 

Arr. 27 A Secretaria de Infrarfionnura e Serviços Públicos, cear como 
cominem:ia: o planejamento, a coordenação, o controle e a execução das atividades dc 
habitação, urbanismo, suadanterim bioco e responsável pela prestação de serviços 
públicos, compete: 

• 

• 

I -- coordenar e avaliar os estudos e projetos elaborados, visando a conservação 
de obras, vias públicas, estradas, e edificações publicas do Município-, 

11-- insulanas as atividades de fiscalização; 

III -- coordenar as atividades de manutenção e conserva* de vias públicas, 
estradas, edificações públicas do Município veículos, máquinas e outros equipamentos; 

IV — promover a execução de obras de construção civil e de estradas e vias 
pUblicm; 

V -- coordenar e avaliar as atividades de engenharia de tráfego c transporte 

publico do Municipio; 

VI 	executar a politica habitacional do Nlunicipio; 

VII — implementar ações que visem a erradicação das condiçõeshumanas 
de cireadia; 

promover o acompanhamento e avaliação babitacionat de Municio 

IX— incentivar a realização de mutirom, visando a construção e recuperação de 
casai populares; 

X - prárnover ai doação de materitd de construção civil para a população carena: 
do fiturricipio, de acordo com Critérios pré-estabelecidos; 

XI — Rindo:Plug os parques, .jardins e áreas verdes do Municip, 

Xii— definir as regiões de intervenção imbrinistitras, visando a cativação espacial 
das áf:ZIS potenciais do Município, 

XIII 	dafinir a política de uso e ocupação do solo, bem como a aptieasao, 
administração e fiscalização de cumprimento das nomaas de ordenamento pertinente; 

XIV — implementar o PIUM) de Saneamento Básico do Municiem; 

XV 	realizar as atividades de implantação da rede dc esgotos com unamento 

adequado; 

XVI:— implantar Estação de Tratamento de ensinos, 
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XVII — coordenar e avaliar os en,iços de limpem ungias prestados população 
da Município; 

XVIII — promover os meios itteeSAki.02 á execução dos serviços posaidos pela 
policia administrativa, desunada à proteção de bens, ~AOS C instalações da Prefeitura, 

XIX -- coordenar as atividades de ampliação e Tm:matem:Mi da rede de 
lin:inação publica do Município; 

	

 	coordenar a administração do Cemitério, Mercado e maduro Municipal, 

XXI -- exercer outras compmencias cena:Mim. 

Ai-É. 2. A Secretaria Municipal de lima-Estrutura Um a seg 
bitaica diretamente subordinada a seu titular- 

f — Divisão de turra Estrutura Urbana 

li — Divisão de Serviços Públicos, 

Seção Hl 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 

Ai'. 29 A Secretaria de Educação, Cultura Desportos c Lazer órgão de 
planejamento, coordenação, controle e execução das atividades pedagógicas da 
Preá:Mira, compete, 

I 	coordenar, orientar, acompanhem c avaliar as atividades pedagógicas pré- 
escolares, omino fundamental c médio; 

E — promover os meios necessários á execução da politica de expansão e 
inanutencao da rede de ensino do Município; 

• 111 promover o atendimento às unidades pedagegieas quanto ao suprimento de 
nal didático c uniformes, de acordo com o contigente de alunos da rede escolar do 

/V — prover os estabelecimentos de ensino do Município dos recursos humanos e 
materiais necessários ao seu funcionamento-, 

V 	coordenar e avaliar m atividades pertinentes ao acervo documental do 
Município; 

— coordenar a execução dos progranMs e atividades artísticos, culturais, 
esportivas e recreativas do Município; 

VII - coordenar a execução dos piou:imas de.sponivos ao anibilo municipal; 
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Vfll — promover a ussistencia 

IX -- implantar creches, 

X -- coordenar, implaniar o mplemenur o programa de merenda escolar 

XI —exercer OUllib atividades concha:is 

An. 30 -A Secretaria Mmumpal de Educação e Manila tem a seguinte estrutura 
básba, diretamente subord 	 J1•nia a seu titulai 

-- Divisão de Educação

II 	
; 

—Divisão de Cultura Esperte e Lazer 

Seção IC 

DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR 50CIA1. 

An. 31. A Secretaria de Saúde e Hem Estar Serial, Órgão de planejamento, 
comilbsição;  controle e execução das atividades medicas e sanitárias, assim como 
atividades de desenvolvimento e ação social compete: 

I — coordenar e avaliar a execução da política de atendimento médico-
oâoatológico dos pacientes dardo pública de saúde; 

— promover os meios necessários à execução da pulhice de expansão e 
eriça° da rede básica de saúde; 

— controlar e acompanhar a execução dos serviços de vigilencia à saúdo e 

/V — gera as atividades mercares ao Conselho Municipal de Saúde; 

V - — gerir o Sistema Único de Saúde; 

Vi -- promover articulação com entidades estaduais e federais Mins; 

VII — implantar, implementar e coordenar programas preventivos de vacinaçáo 
zrthinente; 

promover ações de combate a epidemias; 

IX -- implantar cinerarias preventivos de educação sanitária; 

X — promover ações e programas de inelhona dos uiveis de saúde 'do TOPulaÇ/h; 
XI -- coordenar a elaboração e execução dos programas de promoção social; 

XII — promover a canção e exploração dos serviços prestados por grupos do 
produção de bares e serviços; 
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— promovei os meios necessários á realização de campanhas de mobilização 
e conscientização social; 

XIV — coordenar as atividades de incentivo á criação de eventos comunitários e 
associações de tmine noa povoados e distritos do município; 

XV— promover convénios assisieuciais com entidades tilitiurópicas, igrejas e 
, demais instituições do gênero, 

XVI — excetuar levantamento das carências de saneamento da zona rural; 

XVII — elaborar Mamã, PrOgraMaS e  Poleies do intervenção Social; 
XVffi — elaborai, implantar e manter atualizado o cadastamento da população 

do municipio. 

XIX — organizar e administrar os serviços de assistência a criança, ao 
adolescente e ao idoso; 

exercer outras erimpetencias conclame 

Art. 32 A Secretaria Municipal de Sarda e Bem Estar Social teu t - tutora 
básica, definida por decreto, com base na la0B196 e Normas Especificas da Mede, 
inclusive Lei &080190.e Lei Orgenica de Assiatencia Social 

CAPITULO Hl 

DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

Art. 33. Os Conselhos Municipais da Educação, da Saúde, da Assistência Social, 
da Merenda Escolar, da Fiscalizaele, do Meio Ambiente são órgãos colegiados de 
participação orepiesentação c regcr-se-ão por estatuto e regulamento próprias 

Parriginfe guia A composição das Conselhos Municipais instruidos no art. 19, 
desta Lei terá o seu füncionamemo e reculinneuração através de decreto do Poder 

Executivo. 

CAPITULO IV 

DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO 

• An. 34 ()Prefeito Municipal poderá utilizar programas especiais de trabalho com 
objetivos espatifa:os para atender a necessidades conjunturais que demandem atuação 
direta da Prefeitura. 
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Ai e. 35. O decreio que Vertia" P'oranja Espceial dc Trnbalbd especificará: 

1 — os objetivos; 

11 --ie. atividades a serem excetuadas; 

III— as atribuições do servidor coordenador do Programa, bem como sua 
comparência para profezir despachos decisórios, 

IV— o tirgIao ao qual será diretuneme subordinado; 

V— o tempo de durai:ao; 

VI — os recursos na:goitis e humanas necessários ao seu funcionamento. 

Art. 36 Os Programas Especiais de Trabalho serão coordenados por servidor  designado pelo Prefeito 

TITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

An. 37. A estrutura organizacional estabelecida na presente hei enumii elli 
fUnCiOnagient0 gradualmente, a. medida que os Ozgáos que a corupõem fitem sendo 
unplaintados segundo as ecaiveniênciaa •Lia Administração e as dispouibilidadca dc 

Parâgmfb 41) CO A implantação de órgãos será temi ui-aves da eitiivaçâo das 
•seguintes medidas: 

• I — elaboração e aprovação do regimento interno correspondente; 

H---provimento dos respectivos cargas; 

III- - dotação de elemanos humanos, materiais e financeiras indispensáveis ao 
Seli filliçieA;:unento. 

Art. 38. O Prefeito Municipal complementará, a medida que for necessario, 
caguira-a básica estabelcuida nesia 1.et criando ou extinguindo, mediante decreto, 
unidades administrativas funções de chefia de nivel inferior de Divisão, desde que 
sejam ocupadas por pessoal estável ou efetivo da Prefeitura. 

Art. 39. O Prefeito Municipal baixara, por decreto, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias a contar da Iara  de publicação desta Lei, o Regimento Interno das Seoutitiias 
Municipais e órgãos equivalentes, do qual consumam 

PRAÇA SÀO JOSÉ, 32 - CEP 46240-000 !BIQUEIRA -BANIA - CGC. 13.718.6711000144 	i 

Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Terça-feira, 09 de Fevereiro de 2021 - Pag.20 - Ano IX - Nº 283



Prefeitura Municipal de Ibiquera 
E SIADO DA BANIA 

1— competências gerais das diferentes unidades administrativas da 	atura; 
.. atribuições comua e especificas dos servidores investidos nos cargos em 

comissão e funções gratificadas; 
111 --- outras disposições consideradas necessárias 

An. 40. Cargos de provada° em comissão sào os cargos de confiança, de livre 
são e asnaração :pelo Profeta Municipal. 

2 I. O servidor municipal que for nomeado para exercer carão de provimento em 
ojoamssáo poderá optar: 

1-- pelo vencimento do cargo em eamissad 
1-1 -- pela remuneração do cargo de provimento eferivo, acrescida a gratificação  

de 30% (trinta por como) sobre o valor do vencimento do cargo em comissão. 

2 26. Não será facuirado ao servidor em nenhuma laias:Uses-c, acumular as 
remunerações totais ou parsiais dos dois cargos a que se refere o parágrafo anterior. 

2 32 Os cargos de provimento em comissão necessários aimplaniação da nova 
catam passarão a sur os constairtcs ao Anexo laico desta Lei. 

42. A revisão dos vencimentos dos cargos de provimento érn comissão 
consistires no Anexo Único desta Lei, será feita sempre na mesma época e nos mesmos 
indicas dos aplicados ao vencimento do Pretiro Municipal. 

Ari, 41. As funções gratificadas canespoudem a cargos de chefia, constituem 
vantacem transitória e serão privativas de ocupantes de cargos permanentes do quadro de 
pessoal e criados por decreto do Poder Executivo. 

2 12• A designação para o excretar de função gratificada é atribuição do Prefeito, 
ordiame a indicação do respectivo Secretário ou ulula de igual nivel hierárquico. 

2 26  Somente serão desiguados para o exercício de funções gratificadas us 
se'viuores públicos da Prefeirura Municipal considerados estiveis ou efetivos 

õtt 42 Para implantação da estrutura prevista nesta lei e sua aderNação á Lei 
Orçamentaria Anual, fica o Poder Executivo autorizado a promover as transposições, 
ansferemas e ananejamentos de mouras cafona o disposto na Constituis:is 
federal, arr. 169, inciso IV. 
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ções para execução 
to de 1998. 

lei são 

em vigor na data de sua publicação, 

Prefeitura Municipal de Ibiquera 
ESTADO DA BAHIA 

Panigmlá Ún6co. As dol 
Oiçamentrilia Anua/ pua o Exare 

Ari 43 Esta Lei entrará 
disposições em contrario. 

Crabinete do htxëjio, 28 de Dezembro de 1998 

Donato Rumos O veira 
Prefeito Municipal 
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