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LEI N° 2.303/2018. 
 
 

 
“Altera a Estrutura Organizacional do Poder 
Executivo Municipal e dá outras providências”. 

 
 
 
 A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA 

 
 
 Art. 1º. A Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Itamonte, Estado de Minas Gerais, passa a ser composta pelas seguintes Secretarias: 
 
1. Gabinete do Prefeito 
2. Procuradoria Geral do Município 
3. Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais 
4. Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
6. Secretaria Municipal de Saúde 
7. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 
8. Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
9. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos 
10. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Territorial 
 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSICÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 
 
 Art. 2º. O Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais será 
composta pelas seguintes diretorias e setores: 
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1.  Setor de Comunicação Social 
2. Setor de Cerimonial Público 
 
 Art. 3º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, será composta 
pelas seguintes diretorias e setores: 
 
1. Setor de Patrimônio 
2. Setor de Licitação E Compras 
3. Setor de Contabilidade 
4. Setor de Tesouraria 
5. Setor de Cadastro e Tributação 
6. Setor de Recursos Humanos 
 
 Art. 4º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será composta pelas 
seguintes diretorias e setores: 
 
1. Setor de Assistência Social 
2. Setor de Atenção à Criança e ao Adolescente 
3. Setor de Habitação e Interesse Social 
 
 Art. 5º. A Secretaria Municipal de Saúde será composta pelas seguintes 
diretorias e setores: 
 
1. Setor de Atenção Básica 
2. Setor de Média E Alta Complexidade 
3. Setor de Assistência Farmacêutica 
4. Setor de Vigilância À Saúde 
 
 Art. 6º. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura será composta 
pelas seguintes diretorias e setores: 
 
1. Diretoria de Esportes e Lazer 
2. Diretoria de Cultura 
3. Setor de Educação Infantil 
4. Setor de Ensino Fundamental 
5. Setor de Ensino Médio, Profissionalizante E Superior 
6. Setor de Educação Especial 
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 Art. 7º. A Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável será composta pelas seguintes diretorias e setores: 
 
1. Diretoria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
2. Diretoria de Turismo E Eventos 
 
 Art. 8º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Territorial 
será composta pelas seguintes diretorias e setores: 
 
1. Diretoria de Desenvolvimento Rural 
2. Setor de Análise e Desenvolvimento de Projetos 
3. Setor de Fiscalização de Obras e Posturas 
4. Setor de Desenvolvimento e Gestão de Convênios 
5. Setor de Regularização Fundiária 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 
 
 Art. 9º. São atribuições da Secretaria Municipal de Governo e Relações 
Institucionais: 
 
I - assessorar diretamente o Prefeito Municipal na sua representação civil, social e 
administrativa; 
 
II - coordenar a relação do Poder Executivo Municipal com os Conselhos Municipais; 
 
lll - realizar a articulação política do Poder Executivo Municipal com todas as esferas 
governamentais, bem como com a sociedade civil, notadamente os setores 
econômicos, acadêmicos e sociais; 
 
IV - coordenar a relação do Poder Executivo Municipal com a Câmara Municipal de 
Itamonte e com os legislativos das esferas estadual e federal; 
 
V - coordenar o atendimento aos vereadores, seus pedidos e sugestões, receber e dar 
resposta aos requerimentos e indicações da Câmara Municipal de Itamonte e manter o 
seu controle para formulação de programas de governo; 
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VI - participar da elaboração de mensagens e projetos de lei, examinando-os sob a 
ótica política; 
 
VII - acompanhar o trâmite, na Câmara Municipal, dos projetos de lei propostos pelo 
Poder Executivo; 
 
VIII - receber e registrar o expediente recebido da Câmara de Vereadores e 
acompanhar a tramitação dos pedidos de informações, proposições e providências; 
 
IX - coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, 
pareceres e informações do Poder Executivo às solicitações da Câmara Municipal; 
 
X - acompanhar, junto ao legislativo, o andamento dos Projetos de Lei, verificando os 
prazos do legislativo e providenciando para o adimplemento das datas de sanção; 
 
XI - promover organização de coletânea de leis, decretos, portaria e demais atos do 
Governo Municipal, bem como da legislação federal e estadual de interesse da 
Prefeitura e garantir sua memória institucional; 
 
XII - integrar as Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta; 
 
XIII - transmitir aos demais níveis hierárquicos as determinações, ordens de serviço, 
portarias e outros atos emanados do Prefeito Municipal; 
 
XIV - receber os processos administrativos dirigidos ao Prefeito Municipal e dar 
encaminhamento aos mesmos; 
 
XV - coordenar, as providências relativas às audiências, reuniões e visitas a serem 
realizadas pelo Prefeito Municipal, de que deva ou tenha interesse de participar; 
 
XVI - emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
 
XVII - assessorar os demais órgãos, na área de sua competência;  
 
XVIII - planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; 
 
IXX - fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios 
e outras formas de parcerias; 
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XX - coordenar as prestações de contas dos contratos, convênios e parcerias 
estabelecidas; 
 
XXI - assessorar o Prefeito Municipal na adoção de medidas administrativas que 
propiciem a harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais; 
 
XXII - elaborar e assessorar o expediente oficial do Poder Executivo Municipal, 
supervisionar a elaboração de sua agenda administrativa e social; 
 
XXIII - encaminhar para publicação os atos do Poder Executivo Municipal, articulando-
se, para efeito de observância a prazos, requisitos e demais formalidades legais, com a 
Procuradoria Geral do Município; 
 
XXIV - apoiar o Prefeito Municipal no acompanhamento das ações das demais 
Secretarias, em sincronia com o plano de governo municipal; 
 
XXV - coordenar a elaboração de mensagens e exposições de motivos do Poder 
Executivo à Câmara Municipal, bem como a elaboração de minutas de atos 
normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do Município; 
 
XXVI - controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, 
pareceres e informações da responsabilidade do Poder Executivo Municipal; 
 
XXVII - receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, 
junto a si ou ao Prefeito Municipal, de assuntos de interesse do cidadão ou da 
comunidade; 
 
XXVIII - providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às secretarias da 
área; 
 
XXIX - supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito 
do Governo Municipal; 
 
XXX - promover mecanismos de interação da população e o Poder Executivo Municipal, 
propiciando meios que possibilitem a manifestação do cidadão sobre assuntos 
pertinentes ao Governo Municipal; 
 
XXXI -  supervisionar as atividades de comunicação, propaganda, publicidade e 
relações públicas do Poder Executivo Municipal; 
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XXXII - Executar as atividades de porta-voz do prefeito, secretários e demais 
autoridades do Governo Municipal, quando requisitado; 
 
XXXIII - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 
 Art. 10. São atribuições da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:  
 
I - programar, elaborar e executar a política financeira e tributária do Município, bem 
como as relações com os contribuintes; 
 
II - planejar, coordenar e controlar a administração contábil, financeira, tributária e 
fiscal do Município; 
 
III - assessorar o Prefeito Municipal em assuntos relacionado às finanças municipais; 
 
IV - manter articulação com órgãos fazendários, Estaduais, Federais e entidades de 
direito público e privado, com melhoria do desempenho econômico e fiscal; 
 
V - inscrever e cadastrar os contribuintes bem como orientar os mesmos; 
 
VI - executar o lançamento, a arrecadação e a fiscalização dos tributos devidos ao 
Município; 
VII - fiscalizar as atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços 
irregulares no Município; 
 
VIII - julgar processos administrativos referentes a autos de infração em grau de 
primeira instância; 
 
IX - elaborar, executar e acompanhar o Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e 
do Orçamento Anual; 
 
X - controlar a movimentação de valores; 
 
XI - empenhar, liquidar e pagar as despesas; 
 
XII - elaborar a programação do fluxo financeiro, administrando-o através do controle 
de desembolso programado dos recursos destinados aos diversos órgãos do 
Município; 
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XIII - elaborar os balancetes mensais, demonstrativos e balanço anual, bem como a 
publicação dos informativos financeiros determinados pela Constituição Federal; 
 
XIV - executar a prestação anual de contas e o cumprimento das exigências do controle 
externo; 
 
XV - realizar os registros e controles contábeis a análise, o controle e o 
acompanhamento dos custos dos programas e atividades dos órgãos da Administração 
Direta; 
 
XVI - analisar a conveniência da criação e extinção de fundos especiais;  
 
XVII - controlar e a fiscalizar sua gestão e supervisionar dos investimentos públicos; 
 
XVIII - controlar os investimentos e a capacidade de endividamento do Município; 
 
IXX - administrar as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias; 
 
XX - exercer a ação normativa e fiscalizadora do sistema financeiro e orçamentário; 
 
XXI - encaminhar a Unidade de Controle Interno da Prefeitura, na forma de suas 
resoluções, toda a documentação relativa à administração financeira e contábil; 
 
XXII - coordenar a elaboração das propostas de orçamento anual, Plurianual de 
investimentos, de abertura de créditos adicionais, Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 
XXIII - controlar e acompanhar a execução orçamentária e proposição de normas 
orçamentárias que devam ser observadas pelos demais órgãos municipais; 
 
XXIV - promover o fornecimento de certidão negativa de tributos municipais e 
quaisquer outras relativas às demais rendas; 
 
XXV - expedir certidões de lançamento e quitação de tributos municipais; 
 
XXVI - emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
 
XXVII - fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e 
convênios e outras formas de parcerias; 
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XXVIII - subsidiar os procedimentos administrativos disciplinares e apoiar os outros 
órgãos da administração municipal nos procedimentos correlatos; 
 
XXIX - planejar, desenvolver e coordenar a política geral de recursos humanos, a 
política salarial (da administração direta e indireta), executando as atividades de 
administração de pessoal, compreendendo o recrutamento, a seleção, a admissão, a 
alocação, o remanejamento e a exoneração de pessoal da Administração Direta; 
 
XXX - promover e manter atualizado o cadastro de pessoal, o controle dos atos formais 
de pessoal e confeccionar a folha de pagamento; 
 
XXXI - promover política de segurança do trabalho dos servidores municipais e 
coordenar os setores de perícia médica, de higiene e de segurança do trabalho e de 
concessão de benefícios; 
 
XXXII - promover e coordenar a gestão do plano de carreiras dos servidores públicos 
municipais; 
 
XXXIII - promover, em conjunto com as outras Secretarias, a avaliação do estágio 
probatório dos servidores recém admitidos; 
 
XXXIV - promover, em conjunto com as outras Secretarias, a avaliação de desempenho 
do pessoal ativo; 
 
XXXV - desenvolver estudos e coordenar projetos de modernização administrativa; 
 
XXXVI - promover, em conjunto com as outras Secretarias Planos e Programas de 
Capacitação e Desenvolvimento dos servidores; 
 
XXXVIII - acompanhar as relações do município com seus servidores inativos e 
associações de servidores e sindicatos; 
 
 XL - coordenar, desenvolver e executar todas as atividades relacionadas com o 
patrimônio, almoxarifado e apoio logístico; 
 
XLI - cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do Prefeito, 
zelando pelos bens imóveis e móveis; 
 
XLII - administrar e controlar os documentos do arquivo, do protocolo, e dos setores 
de reprografia da administração municipal; 
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XLIII - administrar e exercer ação normativa e fiscalizadora dos serviços gerais e 
auxiliares e de copa; 
 
XLIV - administrar e controlar a ocupação física dos prédios de uso da administração 
municipal; 
 
XLV - controlar os contratos de locação de prédios usados para instalações de unidades 
da administração municipal; 
 
XLVI - decidir sobre o aproveitamento ou alienação dos bens municipais considerados 
inservíveis; 
 
XLVII - promover, em conjunto com as outras Secretarias, a gestão de compras, 
estabelecendo programação, cadastro atualizado de fornecedores, consolidação e 
controle da demanda dos órgãos, assessorando na montagem dos processos, 
estimativa de preços e observância a legislação pertinente; 
 
XLVIII - administrar e controlar os contratos de prestação de serviços relativos à sua 
área de atividade; 
 
XLIX - assessorar os demais órgãos, na área de suas competências; 
 
L - emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
 
LI - fiscalizar, acompanhar e controlar, na área de sua responsabilidade, a execução e 
vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias; 
 
LII - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 
 Art. 11. São atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 
 
I - elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social, com a 
participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à 
aprovação dos seus respectivos Conselhos; 
 
II - coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência 
Social, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
e da Política Nacional de assistência Social - PNAS; 
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III - coordenar as estratégias de implementação de Planos, Programas e Projetos de 
Proteção Social, as atividades relativas aos Direitos Humanos e Cidadania e as de 
Política de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
 
IV - avaliar as ações das entidades sociais do Município, aprovando projetos e 
liberando recursos financeiros e humanos necessários à implementação das atividades 
das mesmas; 
 
V - articular-se com os Conselhos Municipais, consolidando a gestão participativa na 
definição e controle social das políticas públicas; 
VI - celebrar convênios e contratos de parceria, cooperação técnica e financeira com 
órgãos públicos e entidades privadas, além das organizações não governamentais, 
visando à execução, em rede, dos serviços sócio assistenciais; 
 
VII - gerenciar o FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, bem como os demais 
recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua plena 
utilização e eficiente operacionalidade; 
 
VIII - propor e participar de atividades de capacitação sistemática de coordenadores, 
conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas 
pela Secretaria; 
 
IX - organizar juntamente com os referidos Conselhos de Direito, assessorando-os nas 
Conferências Municipais; 
 
X - proceder, no âmbito do seu Órgão, a gestão e o controle financeiro dos recursos 
orçamentários previstos; 
 
XI - formular, executar e acompanhar a Política Municipal de Habitação e de 
regularização fundiária mediante programas de acesso da população à habitação, bem 
como à melhoria da moradia e das condições de habitabilidade como elemento 
essencial no atendimento do princípio da função social da cidade; 
 
XII - promover programas de habitação popular em articulação com os órgãos federais, 
regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil; 
 
XIII - promover a regularização e a titulação das áreas ocupadas pela população de 
baixa renda, passíveis de implantação de programas habitacionais; 
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XIV - captar recursos para projetos e programas específicos junto aos órgãos, 
entidades e programas internacionais, federais e estaduais de habitação; 
 
XV - promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de estudos e 
pesquisas, visando ao aperfeiçoamento da política de habitação; 
 
XVI - articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento 
urbano e com as demais políticas públicas do Município; 
 
XVII - estimular a participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as 
diretrizes e objetivos da Política Municipal de Habitação; 
 
XVIII - priorizar planos, programas e projetos habitacionais para a população de baixa 
renda, articulados nos âmbitos federal, estadual e municipal; 
 
XIX - adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação, com indicadores de 
impacto social, das políticas, planos e programas; 
 
XX - promover o reassentamento das famílias residentes em áreas insalubres, de risco 
ou de preservação ambiental; 
 
XXI - coordenar as ações do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 
COMHIS e gerenciar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FUMHIS; 
 
XXII - examinar questões relativas ao domínio e à posse de imóveis do patrimônio 
foreiro do Município; 
 
XXV - proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos 
recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e 
recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos 
emanados do Chefe do Poder Executivo; 
 
XXVI - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 
 Art. 12. São atribuições da Secretaria Municipal de Saúde: 
 
I - a formulação e implementação de políticas municipais de saúde, em consonância 
com as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo, na legislação municipal, estadual 
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e federal pertinente, observando ainda as orientações e deliberações das Conferências 
Municipais de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde; 
 
II - gerenciar os recursos financeiros alocados no Fundo Municipal de Saúde, em 
consonância com legislação específica em vigor, de modo a viabilizar as ações 
planejadas no âmbito da Secretaria Municipal; 
 
III - elaborar a proposta orçamentária para a saúde, em conformidade com o Plano 
Municipal de Saúde; 
 
IV - administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à 
saúde; 
 
V - a promoção de estudos, pesquisas e diagnósticos visando a identificar, analisar e 
intervir na situação dos fatores envolvidos no processo de saúde e doença, 
monitorando e avaliando, permanentemente, a situação da saúde no município; 
 
VI - a organização, operação e atualização permanente de sistemas de informações e 
indicadores relativos às condições de saúde no Município, tendo em vista o 
atendimento às necessidades de informação, internas e das instâncias estadual e 
federal pertinentes; 
 
VII - gerir e executar os serviços públicos de saúde em âmbito municipal em articulação 
com órgãos competentes do Estado e União; 
 
VIII - celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados 
de saúde, bem como controlar, avaliar e auditar sua execução; 
 
IX - normatizar e complementar as ações e serviços públicos de saúde no âmbito do 
município;  
 
X - regular, avaliar e controlar as ações e serviços de saúde, utilizando parâmetros 
flexíveis, adaptados à realidade da atenção à saúde; 
 
XI - coordenar a elaboração, execução e avaliação do Plano Municipal de Saúde, de 
acordo com os ditames emanados do Conselho Municipal de Saúde, Conferência 
Municipal de Saúde, atualizando-o periodicamente; 
 
XII - elaborar e divulgar anualmente o Relatório Anual de Gestão - RAG; 
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XIII - realizar trimestralmente Audiência Pública na Câmara de Vereadores, de acordo 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal; 
 
XIV - executar, controlar e avaliar as ações de vigilância em saúde epidemiológica e 
sanitária em articulação com os governos federal e estadual; 
 
XV - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham 
repercussão sobre a saúde humana, e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e 
federais competentes, para controlá-las; 
 
XVI - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja 
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em 
protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado (Ministério da 
Saúde); 
 
XVII - definir e executar política de formação e educação permanente para os 
trabalhadores da saúde, diretamente ou em articulação com instituições de ensino em 
saúde, em consonância com a Política de Educação Permanente SUS, visando à 
valorização, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde do Município; 
 
 
XVIII - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do SUS em articulação com a Comissão Intergestores Bipartite - CIB; 
 
XIX - participar da Comissão Intergestores Bipartite - CIB para definição de políticas de 
saúde em âmbito regional e construção de regionalização solidária; 
 
XX - avaliar a incorporação de novas tecnologias em saúde, de acordo com as diretrizes 
nacionais; 
 
XXI - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 
 Art. 13. São atribuições da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura: 
 
I - estruturar, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu 
sistema de ensino; 
 
II - promover no Município a integração das políticas e planos educacionais da União e 
do Estado; 
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III - promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho; 
 
IV - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
 
V - propor e baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
 
VI - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino, na área de sua competência; 
 
VII - disponibilizar a educação infantil em creches e pré-escolas; 
 
VIII - elaborar e executar o Plano Municipal de Educação; 
 
IX - efetivar a chamada pública para o acesso ao ensino infantil e fundamental; 
 
X - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência do aluno à escola; 
 
XI - ajustar e desenvolver convênios com os órgãos federais, estaduais e entidades 
particulares objetivando o desempenho das atividades no âmbito de sua competência; 
 
XII - acompanhar os serviços de alimentação e transporte escolar; 
 
XIII - gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência; 
 
XIV - proceder, no âmbito do seu órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos 
orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos 
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do 
Chefe do Poder Executivo; 
 
XV - pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização permanentes 
das características e qualificações do magistério e da população estudantil, atuando de 
maneira compatível com os problemas identificados; 
 
XVI - implantar e atualizar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento do 
ensino e da aprendizagem de alunos, professores e servidores; 
 
XVII - a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para 
atividades histórico-culturais e artísticas do Município; 
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XVIII - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos 
visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da 
Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico; 
 
XIX - a preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-cultural, 
arquitetônico e artístico do Município de Itamonte; 
 
XX - a promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos 
visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da comunidade; 
 
XXI - a promoção, criação, desenvolvimento e administração de teatros, centros 
culturais, bibliotecas e outros espaços e equipamentos voltados para a preservação de 
valores históricos e para o fomento de atividades culturais e artísticas; 
 
XXII - a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a 
União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento 
de projetos culturais, esportivos e recreativos, na área de competência do Município; 
 
XXIII- a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura, do esporte e do lazer do 
Município; 
 
XXIV - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos 
visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da 
Secretaria; 
 
XXV - o planejamento e organização do calendário cultural e artístico do Município, 
promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados; 
 
XXVI - o incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços relacionados 
a cultura, esporte e lazer no Município; 
 
XXVII - a captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócio para o 
Município; 
 
XXVIII - a promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade 
cultural no Município e a participação da comunidade local no fomento a cultura; 
 
XXIX - a formulação de políticas, planos e programas de esportes e recreação, em 
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articulação com os demais órgãos municipais competentes e em consonância com os 
princípios de integração social e promoção da cidadania; 
 
XXX - a promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de 
investimentos e a dinamização de atividades esportivas e recreativas no Município; 
 
XXXI - a celebração, a coordenação e o monitoramento de convênios e parcerias com 
associações e entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e 
realização de atividades esportivas e de lazer;  
 
XXXII - a organização e divulgação do calendário de eventos esportivos e de recreação 
do Município, promovendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização; 
 
XXXIII- a execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o 
desenvolvimento das práticas esportivas e o entretenimento; 
 
XXXIV - a promoção e realização de ações educativas e campanhas de esclarecimento 
visando à conscientização da população para a importância e os benefícios da prática 
de esporte e das atividades de lazer; 
 
XXXV - a administração de estádios e centros esportivos municipais e do uso de praças 
e demais espaços públicos para a prática do esporte e recreação; 
 
XXXVI - o incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de 
associações e grupos com finalidades desportivas e recreativas; 
 
XXXVII - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 
 Art. 14. São atribuições da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável:  
 
I - a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para 
atividades turísticas do Município; 
 
II - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando 
a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria 
no domínio turístico; 
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III - a preservação, ampliação, melhoria e divulgação do turismo do Município de 
Itamonte; 
 
IV - a promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos 
visando a elevar e enriquecer o padrão turístico da comunidade; 
 
V - a promoção, criação, desenvolvimento e administração de espaços e equipamentos 
voltados para a preservação de valores turísticos e para o fomento de atividades 
turísticas; 
 
VI - a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a 
União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento 
de projetos turísticos, na área de competência do Município; 
 
VII - a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo do Município; 
 
VIII - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos 
visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da 
Secretaria, no domínio turismo; 
 
IX - o planejamento e organização do calendário turístico do Município, promovendo e 
apoiando as festividades, comemorações e eventos programados; 
 
X - o incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao 
turismo no Município, especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte; 
 
XI - a captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócio para o Município, 
visando fomentar o turismo no Município; 
 
XII - a promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade 
turística no Município e a participação da comunidade local no fomento ao turismo; 
 
XIII - a formulação de políticas, planos e programas turísticos, em articulação com os 
demais órgãos municipais competentes e em consonância com os princípios de 
integração social e promoção da cidadania; 
 
XIV - a promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de 
investimentos e a dinamização de atividades turísticas no Município; 
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XV - a celebração, a coordenação e o monitoramento de convênios e parcerias com 
associações e entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e 
realização de atividades turísticas; 
 
XVI - a organização e divulgação do calendário de eventos turísticos do Município, 
promovendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização; 
 
XVII - a execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o 
desenvolvimento do turismo no Município; 
 
XVIII - a promoção e realização de ações educativas e campanhas de esclarecimento 
visando à conscientização da população para a importância e os benefícios do turismo 
no Município; 
 
XIX - o incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de associações 
e grupos com finalidades turísticas; 
 
XX - Planejar, programar, coordenar e executar a política municipal de defesa e 
preservação do meio ambiente, integrada com os demais setores governamentais;  
 
XXI - atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas ao meio 
ambiente, coordenar a reparação dos danos ambientais causados por atividades 
desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado através do 
replantio e revitalização de áreas verdes; 
 
XXII - fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências legais de controle e 
prevenção ambientais nos processos produtivos e demais atividades econômicas que 
interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente; 
 
XXIII - alinhar a Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais e 
Federais correlatas; 
 
XXIV - criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder Público Municipal, 
a fim de levar Educação Ambiental para todas as comunidades como processo de 
desenvolvimento da cidadania;  
 
XXV - elaborar instrumentos normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do 
Município, que assegurem o ordenamento e a regularização fundiária do espaço 
urbano e a preservação do meio ambiente; 
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XXVI - atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, em articulação com as 
demais entidades do sistema, Secretarias Municipais, e sociedade, de forma 
permanente, formulando e executando planos, programas e ações de monitoramento 
e controle de risco, em caráter preventivo, emergencial e estruturador; 
 
XXVII - desenvolver o controle urbano e ambiental da cidade segundo a Legislação de 
Uso e Ocupação do Solo, bem como definir parâmetros de regulação do 
desenvolvimento das ocupações não planejadas da cidade e implementação de seu 
monitoramento;  
 
XXVIII - fiscalizar as reservas naturais, de parques, praças, e jardins municipais;  
 
XXIX - programar, coordenar e executar a política de preservação do meio ambiente, 
das praças, jardins, bosques, logradouros, etc; 
 
XXX - coordenar e fiscalizar a execução da política e das atividades de paisagismo dos 
parques e praças municipais de serviços de limpeza pública quanto à coleta, 
reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos, hospitalares e industriais, e a 
exploração da reciclagem do lixo diferenciado;  
 
XXXI - manter e conservar as reservas florestais do Município; 
 
XXXII - executar e manter atualizado levantamento e cadastramento das áreas verdes; 
 
XXXIII - administrar a exploração de parques, bosques, hortos e viveiros municipais; 
 
XXXIV - estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, 
objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como 
a consecução de um índice mínimo de cobertura vegetal; 
 
XXXVI - reprimir a pesca ilegal nos rios da região;  
 
XXXVIII - reprimir o comércio ilegal de animais silvestres e da flora;  
 
XXXIX - criar critérios e punição para desmatamento em função de loteamento e até 
mesmo para corte de árvores das estradas e residências;  
 
XL - fiscalizar a caça nas áreas de preservação ambiental; 
 
XLI - emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
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XLII - assessorar os demais órgãos, na área de competência; 
 
XLIII - planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; 
 
XLIV - fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e 
convênios e outras formas de parcerias; 
 
XLV - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 
 Art. 15. São atribuições da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes 
e Serviços Públicos: 
 
I - administrar os serviços de máquinas e equipamentos, incluindo a guarda, o 
abastecimento, a manutenção e o controle dos veículos, equipamentos e máquinas da 
frota municipal; 
 
II - superintender a execução de obras de engenharia, nas áreas de edificação, 
drenagem, pavimentação e iluminação pública; 
 
III - executar os serviços de reforma, manutenção e conservação dos bens públicos; 
 
IV - promover serviços nas áreas de edificação, obras de arte, drenagem, 
pavimentação e iluminação pública; 
 
V - implantar gestões de coleta e destinação de todos os resíduos gerados no 
município; 
 
VI - executar os serviços de limpeza pública de vias e logradouros, coleta, transporte e 
destinação de resíduos domiciliares, de construção e de poda; 
 
VII - administrar os serviços de máquinas e equipamentos, incluindo a guarda, o 
abastecimento, a manutenção e o controle dos veículos, equipamentos e máquinas da 
frota municipal; 
 
VIII - planejar, coordenar e executar serviços de carpintaria, pintura, marcenaria, 
eletricidade e reparos; 
 



         
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 
Rua Prefeito José Ribeiro Pereira Filho - Nº 206 - Centro - Itamonte/MG - CEP 37466-000 -Tel. 35 3363 
2000 - Fax. 35 3363 1020 - CNPJ: 186667590/0001-62 - E-mail: gabinete@itamonte.mg.gov.br - Site: 
www.itamonte.mg.gov.br    

XXV - planejar, organizar, executar e fiscalizar a abertura, a pavimentação e a 
conservação de estradas, com meios próprios ou através da contratação de terceiros; 
 
IX - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 
 
  Art. 16. São atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Territorial: 
 
I - elaborar Projetos Executivos, detalhando fases construtivas; 
 
II - elaborar cronogramas físico-financeiros; 
 
III - elaborar memoriais descritivos e planos de trabalho para as obras de ampliações, 
manutenções e conservações de próprios públicos municipais; 
 
IV - promover suporte técnico a processos de licitação visando à elaboração de 
estudos, a especificação e a implantação de projetos de investimento em obras e 
infraestrutura; 
 
V - promover a fiscalização de posturas e dos serviços de utilidade pública, permitidos 
e concedidos; 
 
VI - promover a fiscalização de obras de terceiros; 
 
VII - emitir alvarás de obras de terceiros e certidões aos contribuintes; 
 
VIII - emitir habite-se, 
 
IX - emitir certidões de diretrizes para novos loteamentos da cidade; 
 
X - contratar projetos de Engenharia; 
 
XI - promover medições e atestar os serviços executados em obras e infraestrutura; 
 
XII - assessorar e instruir o setor de Convênios na elaboração dos projetos; 
 
XIII - elaborar especificações técnicas, orientar as requisições de compras de materiais 
e serviços; 
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XIV - promover a regularização fundiária e urbanização em áreas ocupadas por 
população de baixa renda (renda familiar até três salários mínimos), mediante normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificações, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas ambientais. 
 
XV - propor a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta 
de lotes e unidades habitacionais. 
 
XVI - planejar, formular e executar as políticas de desenvolvimento do meio rural de 
forma sustentável; 
 
XVIII - orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento 
agropecuário no âmbito do Município; 
 
XIX - promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à 
obtenção de recursos para projetos e ações de melhoria das condições de vida das 
populações do meio rural, com especial direcionamento para o desenvolvimento da 
agricultura familiar e a integração agroindustrial apropriada; 
 
XX - estimular e incentivar o desenvolvimento da pequena propriedade rural do 
Município; 
 
XXI - viabilizar projetos de ampliação, melhoria e implementação dos sistemas de 
eletrificação e telefonia rural, mediante ações conjuntas ou convênios; 
 
XXII - orientar e viabilizar a realização de açudes, drenagem e demais serviços de 
infraestrutura em propriedades rurais, em conformidade com a legislação; 
 
XXIII - viabilizar o acesso à água potável e a programas de irrigação na área rural, 
através da conservação e proteção de nascentes, da canalização e perfuração de poços 
artesianos, em trabalho conjunto com os demais órgãos municipais e de outros entes 
da Federação; 
 
XXIV- delimitar e implantar áreas destinadas à exploração hortifrutigranjeira, 
agropecuária e comercial de produtos, sem descaracterizar ou alterar o meio 
ambiente; 
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XXV  - promover, organizar e fomentar todas as atividades relativas à produção 
primária e do abastecimento público de produtos rurais; 
 
XXVI - promover o controle, a fiscalização e a inspeção de produtos de origem animal e 
vegetal; 
 
XXVII - promover intercâmbios e convênios com entidades federais, estaduais, 
municipais e privadas, relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento 
agropecuário; 
 
XXIII - organizar e desenvolver programas de assistência técnica e de extensão rural, 
em parceria com outras entidades; 
 
XXIV - fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a 
sua área de competência; 
 
XXVI - coordenar e executar atividades concernentes à construção, manutenção e 
conservação de obras públicas municipais no meio rural; 
 
XXVII - planejar, coordenar e executar a manutenção e a construção de pontes e 
bueiros, drenagem e infraestrutura de transportes no meio rural; 
 
XVIII - executar trabalhos técnicos, topográficos e desenhos, indispensáveis às obras e 
aos serviços a cargo da Secretaria; 
 
XIX - fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a 
sua área de competência, bem como aplicar sanções aos infratores; 
 
XXXIII - executar as atividades de desenvolvimento e de administração de pessoal 
lotados na Secretaria, bem como gerenciar o seu orçamento e os bens afetados ao seu 
uso;  
 
XXXIV -  exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 
Municipal. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS DE SECRETÁRIOS E DIRETORES 
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 Art. 17. Ficam criados os seguintes cargos de Secretários Municipais: 
 
1. Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais 
2. Secretário Municipal de Administração e Finanças 
3. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
4. Secretário Municipal de Saúde 
5. Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura 
6. Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
7. Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos 
8. Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Territorial 
 
 Parágrafo único. Ficam extintos todos os cargos de Secretários Municipais que 
não tenham compatibilidade com a presente estrutura organizacional. 
 
 Art. 18. São cargos de Diretores: 
 
1. Diretor de Esportes e Lazer 
2. Diretor de Cultura 
3. Diretor de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
4. Diretor de Desenvolvimento Rural 
 
 Parágrafo único. Ficam extintos todos os cargos de Diretores que não tenham 
compatibilidade com a presente estrutura organizacional. 
  
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 19. Os setores que compõem as respectivas Secretarias Municipais serão 
estruturados de acordo com as disponibilidades de pessoal do Quadro de Servidores 
Públicos Municipais da Prefeitura de Itamonte. 
 
 Art. 20. Os setores deverão funcionar de forma integrada, no intuito de realizar 
da melhor maneira possível e com extrema objetividade as funções e os programas a 
serem cumpridos por suas respectivas Secretarias Municipais. 
 
 Art. 21. Os subprogramas, as atividades e os projetos da Administração 
Municipal, referentes às funções e aos programas constantes do Capítulo III desta Lei, 
serão detalhados na Lei Orçamentária Anual e especificarão as metas e os objetivos 
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traçados por cada Secretaria Municipal para atingirem as ações governamentais de 
suas competências. 
 
 Art. 22. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das verbas 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
 Art. 23.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 
Municipal 2.093 de 29 de outubro de 2013, em seu inteiro teor. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Itamonte, 10 de janeiro de 2018. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


