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Lei Complementar Municipal Nº. 1.461, de 28 de maio de 2014.
Altera e consolida as leis que tratam da Organização e Estrutura da
Administração Pública do Poder Executivo do Município de Águas
Formosas e dá outras providências.

O Povo do Município de Águas Formosas, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono
a seguinte lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º- O Poder Executivo do Município de Águas Formosas é exercido pelo
Prefeito Municipal, auxiliado pelo Controlador Geral, Secretários Municipais, Assessores,
Diretores, Chefes de Divisão, Chefes de Setor, Coordenadores, Dirigentes das entidades de
Administração Indireta e pelos demais Servidores Públicos Municipais.
Art.2º- O Prefeito Municipal e seus auxiliares exercem as suas atribuições
constitucionais por meio dos órgãos e das entidades que compõem a Administração Pública
Municipal do Poder Executivo de Águas Formosas.
Art.3º- A Administração Pública Municipal, orientada pelos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da
razoabilidade e da eficiência, atuará tendo por objetivo o estabelecimento de políticas públicas
que visem o desenvolvimento humano no município, à melhoria dos indicadores sociais, e ao
desenvolvimento socioeconômico do município, conjugado com a eficiência nos gastos
públicos e a manutenção do equilíbrio e da responsabilidade fiscal.
Art. 4º- A Administração Direta do Poder Executivo Municipal é constituída pelos
órgãos integrantes da estrutura administrativa de que trata esta Lei, e está sujeita à
subordinação hierárquica e submetida à direção superior do Prefeito Municipal.
Art.5º- A Administração Indireta é constituída por entidades criadas por lei,
dotadas de autonomia e personalidade jurídica, encarregadas de prestar serviços específicos,
integrando-se à Administração Direta mediante critérios de vinculação ou de cooperação.
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CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 6º- A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Águas Formosas,
instituída pela presente Lei, para cumprimento das competências constitucionais e legais que
lhe são inerentes, se classificam em:
I- Órgãos colegiados.
II- Entidade de Administração Indireta - INPREMAF
III- Órgãos de Administração Direta:
1. Assessoria de Governo
2. Assessoria Jurídica
3. Controladoria Geral Municipal;
4. Secretaria de Planejamento, Administração e Coordenação Geral;
5. Secretaria Municipal de Finanças;
6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
I- Centro de Cultura “Professor Mauricio Marcondes Coelho”;
7. Secretaria Municipal de Saúde;
8. Secretaria Municipal de Assistência Social;
9. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
10. Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Rurais;
IV- Administração Distrital-Água Quente
§1º- São subordinados ao Prefeito por linha de autoridade integral, os órgãos de
administração direta.
§2º- Os órgãos de aconselhamento são vinculados ao Prefeito ou às Secretarias, de
acordo com seus objetivos e o que dispuser a legislação específica.
Art.7º- Órgão Colegiado é aquele criado por lei, com natureza normativa,
consultiva, deliberativa e fiscalizadora, sendo composto por representantes do poder público e
por segmentos da sociedade, tendo como finalidade garantir a participação da sociedade civil
no debate sobre os problemas locais e as alternativas para seu enfrentamento e com atuação na
área de competência descrita em lei.
Art.8º - As competências e a composição dos Conselhos são definidas em lei
específica e o funcionamento é definido em regulamento próprio, aprovado por seus membros
e homologado pelo Prefeito Municipal, mediante Decreto.
Parágrafo único- A função de membro conselheiro é considerada de relevante
interesse público, não sendo remunerado a qualquer título, excetuados os membros efetivos
eleitos para os Conselhos Tutelares, na forma de legislação específica.
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Art.9º- Integra a Administração Indireta do Poder Executivo Municipal de Águas
Formosas, por vinculação, o INPREMAF, Autarquia Municipal, que se constitui dos
seguintes órgãos:
I- Conselho Administrativo:
II- Conselho Fiscal;
III- Diretoria Executiva- PREVAF.
Art.10- O Prefeito Municipal poderá celebrar convênio, contrato, acordo ou ajuste
com órgãos ou entidades públicas e privadas, federais, estaduais e municipais na forma da
Lei, visando à obtenção de cooperação técnica, administrativa ou financeira, de modo especial
para manter o funcionamento no Município de Águas Formosas, de unidades para alistamento
militar, sistema nacional de cadastro rural, alistamento eleitoral, defesa do consumidor,
emissão de carteiras profissionais e de saúde, defesa civil, educação, pesos e medidas,
proteção ao patrimônio histórico, manutenção da ordem pública e do trânsito urbano, bem
como serviços e atividades dos direitos de cidadania de seu município e os inscritos como de
competência comum da União, do Município segundo a Constituição da República e do
Estado.
Parágrafo Único- Os instrumentos referidos no artigo disciplinarão sobre a
direção, coordenação, execução e a forma de atuação e fiscalização no Município dos
respectivos órgãos, entidades ou instituições.
I-UMC - Unidade Municipal de Cadastramento
Art.11- A estrutura dos órgãos componentes da Administração Direta obedecerá
ao seguinte escalonamento e terá a seguinte denominação:
I- 1º grau hierárquico: Secretarias Municipais, Controladoria Geral Municipal, Assessoria de
Governo, Assessoria Jurídica.
II- 2° grau hierárquico: Departamentos;
III- 3º grau hierárquico: Divisões;
IV- 4º grau hierárquico: Setor.
Art.12- O Organograma Geral da Estrutura Administrativa do Poder Executivo é o
constante do ANEXO I
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CAPÍTULO III
DO ASSESSORAMENTO
Seção I
Da Assessoria de Governo
Art. 13- A Assessoria de Governo tem por finalidade prestar assistência e
assessoramento direto e imediato ao Prefeito competindo-lhe:
I- coordenar as ações de representação e de relacionamento político do Prefeito nas esferas
estadual e federal e com a sociedade civil;
II- coordenar o relacionamento do Prefeito com as lideranças locais;
III- recepcionar as autoridades, cidadãos e servidores em audiência com o Prefeito;
IV- estabelecer relações com os munícipes, com os movimentos populares e comunitários,
associações de classe, entidades privadas e públicas do município;
V- apoiar o Prefeito no relacionamento institucional do Poder Executivo com o Poder
Legislativo local e os demais Poderes do Estado, e da União;
VI- coordenar, orientar e promover as atividades de cerimonial de interesse da Prefeitura;
VII- promover a mobilização de segmentos da população do município visando a sua
participação e integração nas ações do governo;
VIII- receber, preparar, redigir, registrar, encaminhar e expedir as correspondências de
interesse do Prefeito, bem como a elaboração e o cumprimento de sua agenda;
IX- exercer as atividades de publicidade, coordenação de imprensa e comunicação,
relacionadas à execução dos serviços de divulgação, sistematização, redação e revisão final,
registro e publicação jornalística dos atos do Governo Municipal;
X- subsidiar as decisões do Prefeito, produzindo o material técnico que lhe for demandado e
realizando, direta ou indiretamente, estudos sobre temas pertinentes a sua área de
competência;
XI- elaborar e registrar os atos administrativos concretos e normativos exarados pelo Prefeito
Municipal, em consonância com os órgãos competentes;
XII- promover a guarda e arquivamento dos atos e documentos autografados pelo Prefeito,
zelando por sua segurança e integridade;
XIII- elaborar a agenda institucional, em articulação com a Assessoria Jurídica, e adotar as
providências técnicas do protocolo dos eventos correspondentes;
XIV- coordenar o processo de análise de projetos aprovados pela Câmara Municipal para fins
de sanção ou veto, redigindo o ato correspondente em articulação com a Assessoria Jurídica;
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XV- promover os procedimentos de pedido de urgência na tramitação legislativa e em outros
de caráter especial no âmbito da atividade legislativa;
XVI- acompanhar, no âmbito do Poder Executivo, os requerimentos referentes às
providências formuladas pela Câmara Municipal, sem prejuízo das responsabilidades dos
titulares a que estejam afetos os pedidos;
XVII- proceder, sob a supervisão da Assessoria Jurídica, à análise prévia de
constitucionalidade e legalidade dos atos de competência do Prefeito, com vistas a subsidiar
as decisões do Prefeito;
XVIII- coordenar a análise do mérito, da oportunidade e da conveniência das propostas
legislativas do Poder Executivo, das matérias em tramitação na Câmara Municipal e das
proposições de lei encaminhadas à sanção do Prefeito, em face das diretrizes governamentais;
XIX- apoiar o órgão de Controle Interno no relacionamento intragovernamental e na relação
institucional com os órgãos de controle externo;
XX- coordenar e supervisionar as atividades executadas pelo Distrito e demais comunidades
do Município;
XXI- apoiar o Prefeito nas relações com as organizações não governamentais, movimentos
sociais, sindicatos e fóruns sociais, por meio do desenvolvimento e aplicação de metodologias
voltadas para a integração e a participação social, de forma descentralizada com processos
inovadores que visem ao exercício da cidadania;
XXII- desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas pelo Prefeito por meio de
atos próprios, despachos e ordens verbais.

Seção II
Da Assessoria Jurídica
Art. 14 - A Assessoria Jurídica tem por finalidade planejar, coordenar, controlar e
executar as atividades jurídicas e correlatas de interesse do Município competindo-lhe:
I- prestar consultoria e assessoramento em assuntos jurídicos atinentes à Prefeitura e
representá-la perante os órgãos do Poder Judiciário e de jurisdição administrativa, fixando a
orientação jurídica a ser seguida em todas as instâncias e promovendo a sua defesa;
II- prestar consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos e unidades da Prefeitura, incluída
a assistência a entidades da Administração Indireta, sobre assuntos afetos à sua competência;
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III- coordenar o relacionamento institucional do Prefeito com os órgãos, entidades e
instituições que desempenham as funções essenciais à Justiça;
IV- elaborar informações ao Poder Judiciário em mandados de segurança impetrados contra
ato do Prefeito Municipal;
V- opinar, previamente, com referência ao cumprimento de decisões judiciais, relacionados
com a Administração Direta;
VI- promover a expropriação amigável ou judicial de bens declarados de utilidade pública;
VII- emitir parecer sobre consulta formulada pelo Prefeito Municipal, por Secretário
Municipal, ou por dirigente de órgão;
VIII- exercer a defesa dos interesses da Administração Municipal junto aos órgãos de
fiscalização financeira e orçamentária, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
IX- elaborar anteprojetos de leis e de decretos, justificativas, regulamentos, mantendo sob sua
guarda os originais de leis, decretos e outros atos normativos do Prefeito Municipal;
X- proceder à análise técnico-consultiva e técnico-legislativa de decretos e projetos de lei,
bem como preparar e fundamentar as razões de veto, observados os prazos legais para sanção
e veto;
XI- promover a cobrança judicial dos créditos do Município;
XII- analisar e emitir parecer sobre a aplicabilidade de normas jurídicas federais e estaduais
ao município e elaborar pareceres jurídicos sobre consultas formuladas pelos órgãos da
Prefeitura;
XIII- elaborar informações jurídicas que devam ser prestadas à Câmara Municipal;
XIV- analisar a juridicidade dos convênios e contratos administrativos previamente à sua
assinatura;
XV- redigir ofícios, ou outros documentos que envolvam aspectos jurídicos;
XVI- promover o assessoramento jurídico nos atos relativos à desapropriação, alienação e
aquisição de bens móveis e imóveis pela Prefeitura;
XVII- receber, encaminhar e acompanhar os pedidos formulados pelo Ministério Público,
Poder Judiciário, entre outros, e de diligências aos projetos de lei do Legislativo junto aos
órgãos internos da Prefeitura;
XVIII- promover a apuração de responsabilidades de servidores municipais, na forma da lei,
mediante instauração, instrução, julgamento de sindicância e processos administrativos
disciplinares, bem como apreciação e julgamento dos recursos cabíveis;
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XIX- expedir instruções e atos normativos, bem como coordenar e executar todas as
atividades relativas à disciplina dos servidores públicos municipais;
XX- manter atualizado o registro das penalidades disciplinares cometidas pelos servidores;
XXI- emitir parecer, orientar e promover os procedimentos de licitação, nos termos da
legislação federal em vigor, em consonância com a Secretaria Municipal de Planejamento,
Administração e Coordenação Geral e demais unidades interessadas;
XXII- promover o processamento das medidas judiciais cabíveis decorrentes de atos
originários do poder de polícia do Município;
XXIII- desempenhar outras atribuições expressamente cometidas pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único- Toda reclamação do público relativamente ao funcionamento de
serviço municipal, feita em qualquer dos órgãos e entidades da Administração, será remetida à
Assessoria Jurídica para as providências cabíveis.
Art.15- A Assessoria Jurídica compõe-se da seguinte unidade, diretamente
subordinada ao respectivo titular:
I-Divisão de Controle e Análise Jurídica.
Art.16- À Divisão de Controle e Análise Jurídica compete:
I- coletar, organizar e manter cadastro de jurisprudência, bem como da legislação federal,
estadual e municipal extraindo os assuntos de interesse do município;
II- promover a elaboração das informações que devam ser prestadas à Câmara Municipal;
III- redigir ofícios, ou outros documentos que envolvam aspectos jurídicos;
IV- receber, encaminhar e acompanhar os pedidos formulados pelo Ministério Público, Poder
Judiciário, entre outros, e de diligências aos projetos de lei do Legislativo junto aos órgãos
internos da Prefeitura;
V- manter atualizado o cadastro de procedimentos administrativos referentes a inquéritos e
processos disciplinares de servidores, registro das penalidades disciplinares aplicadas, quando
for o caso;
VI- coordenar a elaboração, o acompanhamento e a prestação de contas dos convênios e
subvenções sociais do município juntamente a Secretaria Municipal de Finanças;
VII- padronizar a legislação local, os decretos e portarias em livros próprios, anualmente;
VIII- promover o protocolo, o registro e o arquivamento dos atos normativos do Poder
Executivo Municipal de aspecto jurídico;
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IX- promover o controle e análise da documentação municipal de caráter jurídico para o
pronto atendimento das demandas dos profissionais encarregados da consultoria e
assessoramento jurídico em assuntos jurídicos atinentes à Prefeitura e de representá-la perante
os órgãos do Poder Judiciário e de jurisdição administrativa, fixando a orientação jurídica a
ser seguida em todas as instâncias e promovendo a sua defesa.

CAPÍTULO IV
DO CONTROLE INTERNO
Seção I
Da Controladoria Geral do Município
Art.17- A Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo de Águas Formosas, tem por finalidade assistir
diretamente ao Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e
providências atinentes, no âmbito do Poder Executivo, à defesa do patrimônio público, ao
controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e combate à corrupção e ao
incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Municipal,
competindo-lhe:
I- realizar atividades de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal, de recursos externos e nos demais sistemas administrativos e
operacionais, segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, eficiência e economicidade;
II- avaliar o cumprimento e a efetividade dos programas de governo;
III- acompanhar a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Município e das entidades da Administração indireta em apoio ao exercício do controle
externo do Poder Legislativo, previsto no art. 74 da Constituição do Estado e do Art.91 da Lei
Orgânica Municipal de Águas Formosas;
IV- coordenar o regime disciplinar do servidor público e aplicá-lo aos órgãos e entidades do
Poder Executivo;
V- estabelecer normas e procedimentos de auditoria e correição a serem adotados pelos
órgãos e entidades do Poder Executivo;
VI- coordenar, supervisionar e orientar as ações que exijam integração dos órgãos que
desempenhem atividades de correição desenvolvidas nas unidades;
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VII- propor ações para prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder
Executivo;
VIII- promover o incremento da transparência pública, tendo em vista o fomento à
participação da sociedade civil e a prevenção da malversação dos recursos públicos;
IX- reunir e integrar dados e informações decorrentes das atividades de auditoria, fiscalização
e correição;
X- articular-se com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado com o objetivo de
realizar ações eficazes no combate à malversação dos recursos públicos;
XI- dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber
relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público, velando por sua integral solução;
XII- encaminhar à Assessoria Jurídica os casos que configurem, em tese, improbidade
administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao
erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;
XIII- apurar os atos ou fatos com indícios de ilegalidade ou irregularidade praticados por
agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos e, quando for o caso,
comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;
XIV- controlar a elaboração da prestação de contas anual do Prefeito a ser encaminhada à
Câmara Municipal, nos termos do inciso XII do art. 90 da Constituição do Estado;
XV- criar condições para o exercício do controle social sobre os programas com destinação de
recursos do orçamento do Estado.
XVI- articular-se com a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Coordenação
Geral no assessoramento ao Prefeito e no relacionamento institucional em matérias afetas à
sua competência;
XVII- assessorar, em sua área de competência, os dirigentes de órgãos e entidades no
desempenho de suas funções; e
XVIII- executar outras atividades correlatas.
Parágrafo único- As funções de controle interno estendem-se aos fundos especiais
instituídos por lei municipal de cujos recursos participe o Município e às entidades nas quais
o Município detenha o controle direto ou indireto.
Art.18- As sugestões e deliberações da Controladoria Geral, quando acatadas, deverão
constar em ato próprio do Chefe do Poder Executivo.
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Art.19- No desenvolvimento de suas atividades a Controladoria Geral, poderá
requisitar informações, documentos e processos administrativos de qualquer unidade da
administração direta e indireta, bem como convocar, mediante autorização do Prefeito,
servidor para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários.
Art.20- A Controladoria Geral, quando da realização de qualquer verificação de
procedimentos, deverá comunicar previamente, por escrito, ao Diretor do Departamento e ao
Secretário titular da pasta, inclusive identificando o servidor ou profissional que irá executar
os serviços.
Parágrafo único- A comunicação constante do parágrafo anterior poderá ser
dispensada desde que seja determinada por ato próprio do Prefeito Municipal.
Art.21- A Controladoria Geral do Município compõe-se das seguintes unidades de
serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:
1. Divisão de Controle Administrativo, Convênios e Contratos;
2. Divisão de Controle Financeiro e Contábil;
3. Divisão de Controle de Serviços Públicos.
Art.22- A Divisão de Controle Administrativo, de Convênios e Contratos em
consonância com a Controladoria Geral, terá sob sua responsabilidade o acompanhamento das
atividades administrativas, convênios e contratos e em especial o seguinte:
I- convênios e acordos com o Estado e a União para prestação de serviços públicos;
II- licitações e contratos;
III- almoxarifado e compras;
IV- processos e sindicâncias administrativas;
V- precatórios e processos judiciais;
VI- publicação de atos oficiais e administrativos;
VII- processo legislativo e relacionamento com a Câmara;
VIII- movimentação e recrutamento de pessoal;
IX- recursos humanos e benefícios a servidores;
X- sistema de previdência dos servidores;
XI- aposentadoria e pensões;
XII- zeladoria, segurança e conservação do patrimônio;
XIII- convênios para atendimento a servidores;
XIV- sistemas de informática e modernização administrativa;
XV- protocolo, arquivo e conservação de documentos;
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XVI- outras atividades de natureza administrativa.
Art.23- A Divisão de Controle Financeiro e Contábil, em consonância com a
Controladoria Geral do Município, terá sob sua responsabilidade o acompanhamento das
atividades de natureza financeira e contábil, em especial ao seguinte:
I- fiscalização dos tributos municipais;
II- acompanhamento da execução orçamentária;
III- elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento anual;
IV- custo das atividades desenvolvidas pela Prefeitura;
V- abertura de créditos adicionais;
VI- publicação das demonstrações financeiras exigidas pelos órgãos responsáveis pelo
controle externo;
VII- controle e execução de convênios e contratos;
VIII- cumprimento das metas fiscais;
IX- cumprimento das metas Plurianuais;
X - saldos das contas contábeis em especial as consignações em folha de pagamento, restos a
pagar e dívida pública;
XI - saldos financeiros da Tesouraria;
XII- isenções e remissão de receitas;
XIII- inscrição, cobrança, prescrição e execução da Dívida Ativa;
XIV- cadastro técnico imobiliário;
XV- lançamento e cobrança de taxas, impostos, tarifas e contribuição de melhoria;
XVI- controle físico e financeiro do patrimônio municipal;
XVII- prestação de contas de diárias e adiantamentos;
XVIII- prestação de contas de subvenções e convênios;
XIX- gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino;
XX- aplicação de recursos do FUNDEB;
XXI- gastos com pessoal;
XXII- transferências para o Poder Legislativo;
XXIII- execução das despesas públicas municipais, em especial quanto à classificação, prévio
empenho, liquidação, quitação, comprovação e legalidade;
XXIV- rentabilidade e comprovação das aplicações financeiras;
XXV- prestação de contas anual para encaminhamento aos Tribunais de Contas do Estado e
da União;
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XXVI- leis e decretos de caráter financeiro;
XXVII- licenças, alvarás e certidões de débitos;
XXVIII- cronograma de desembolso financeiro;
XXIX- informatização dos serviços;
XXX- pagamento de precatórias;
XXXI- outras atividades de natureza contábil e financeira.
Art.24- A Divisão de Controle de Serviços Públicos, em consonância com a
Controladoria Geral, terá sob sua responsabilidade o acompanhamento das atividades e
serviços públicos colocados à disposição da população, em especial ao seguinte:
I- qualidade da prestação dos serviços públicos colocados à disposição da população;
II- custo da prestação dos serviços em consonância com as tarifas públicas;
III- fiscalização sanitária, ambiental, de obras e serviços;
IV- código de obras e posturas;
V- plano diretor e plano plurianual de investimentos;
VI- serviços de educação;
VII- serviços de saúde;
VIII- serviços esportivos, culturais e promoção de eventos;
IX- promoção ao turismo e desenvolvimento local;
X - promoção ao comércio, indústria e agropecuária;
XI- coleta e acondicionamento do lixo urbano;
XII- transporte urbano;
XIII- controle do trânsito;
XIV- terceirização de serviços;
XV- transporte escolar;
XVI - controle social;
XVII- parcelamento do solo e zoneamento urbano;
XVIII- atividades urbanas;
XIX- outras atividades no âmbito da prestação de serviços públicos municipais
Art. 25- As atividades da Controladoria Geral do Município são desenvolvidas
com o auxílio de servidores efetivos, nomeados para atendimento às competências constantes
dos artigos 22,23 e 24 da presente Lei.
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Art. 26- O cargo de Controlador Geral será ocupado por servidor titular de cargo
de provimento efetivo, estável e, que demonstre grande habilidade no desenvolvimento de
atividades de Fazenda e Administração.
Art.27- O Controlador Geral, bem como os membros de Comissão Especial de
Controle Interno e ainda qualquer servidor responsável por serviços de controle interno, que
utilizarem de informações privilegiadas com o fim de obterem qualquer vantagem e/ou ainda
denegrir a imagem de algum administrador, servidor público ou agente político e também a
administração municipal, será processado nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de
Águas Formosas, sendo punido com a demissão a bem do serviço público, sem prejuízo das
possíveis ações judiciais que no caso couber.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Art.28- A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Coordenação
Geral tem por finalidade coordenar a formulação, a execução e a avaliação de políticas
públicas visando ao desenvolvimento econômico, social e institucional do Município; propor
e executar políticas públicas de recursos humanos, orçamento, recursos logísticos e tecnologia
da informação e comunicação; modernização administrativa; administração geral, de material
e compras, bem como exercer a coordenação geral das ações de governo e a gestão da
estratégia governamental, competindo- lhe:
I- planejar e coordenar a ação governamental, mediante a elaboração, o acompanhamento e o
controle de planos, programas e projetos, de duração anual, plurianual, e a proposição de
diretrizes para o desenvolvimento econômico e social do Município de Águas Formosas;
II- elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das políticas
públicas estabelecidas pelo Governo Municipal;
III- coordenar, em articulação com os demais órgãos e entidades da Administração Pública
local, o desenvolvimento de projetos destinados à captação e negociação de recursos, e apoiar
o monitoramento da aplicação;
IV- executar as atividades relacionadas com o incentivo à melhoria, fiscalização,
licenciamento, interdição e o incremento do desenvolvimento dos setores comerciais,
industriais e de prestação de serviços, instalados e/ou a serem instalados no território do
Município de Águas Formosas.
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V- promover eventos para a divulgação das potencialidades de desenvolvimento e expansão
das atividades econômicas do Município;
VI- estabelecer normas, ações e políticas de recursos humanos direcionadas ao recrutamento e
seleção, à avaliação, ao desenvolvimento, à qualificação e à valorização do servidor público,
assim como orientar, coordenar, acompanhar e supervisionar sua implementação;
VII- promover a orientação normativa, a supervisão técnica, a fiscalização, a execução e o
controle das atividades de administração e pagamento de pessoal da Administração Pública do
Poder Executivo;
VIII- coordenar e avaliar a alocação de recursos orçamentários e financeiros, tendo em vista
as necessidades dos órgãos e das unidades da Administração Pública Municipal, para o
cumprimento dos objetivos e metas governamentais, bem como acompanhar sua execução;
IX- estabelecer normas, coordenar, acompanhar e supervisionar ações voltadas para a
modernização da Administração Pública Municipal;
X- propor e implementar políticas de modernização de tecnologia da informação e
comunicação do Município, bem como promover à orientação normativa, a coordenação, a
execução e o controle das atividades relativas a patrimônio, protocolo, arquivo, serviços
gerais e transporte oficial;
XI- planejar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à administração de
material, compras e licitação;
XII- fiscalizar as concessões, permissões e autorizações de serviços públicos municipais;
XIII- estabelecer diretrizes e normas para a disponibilização de informações a cidadãos,
empresas, governo e servidores;
XIV- promover periodicamente reuniões com os titulares dos órgãos, para verificar se o
programa da administração está sendo executado conforme determinação do Prefeito;
XV- coordenar e supervisionar as atividades executadas pelos Distritos e comunidades do
Município;
XVI- executar outras atividades correlatas.
Art.29- A Secretaria de Planejamento, Administração e Coordenação Geral
compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:
I-Departamento Municipal de Pessoal e Recursos Humanos
1. Divisão de Apoio e Movimentação de Pessoal;
2. Divisão de Registros e Pagamento de Pessoal;
II- Departamento Municipal de Material, Compras, Licitação e Gestão de Contratos.
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1.
2.
3.
4.

Divisão de Material e Compras;
Divisão de Processos Licitatórios e Gestão de Contratos;
Divisão de Patrimônio
Divisão de Protocolo, Arquivo e Tecnologia da Informação.

Art.30- Ao Departamento Municipal de Pessoal e Recursos Humanos Compete:
I- estudar, elaborar e propor planos e programas de formação, treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal;
II- promover estudos e pesquisas para determinar e detectar os problemas de recursos
humanos que impeçam o desenvolvimento organizacional da administração;
III- promover campanhas internas de prevenção de acidentes de trabalho;
IV- manter os registros funcionais atualizados bem como a legislação pertinente;
V- promover e fiscalizar o controle da frequência dos servidores municipais;
VI- centralizar as informações relativas à escala de férias regulamentares dos servidores
lotados nos órgãos da Prefeitura para fins de controle dos pagamentos devidos;
VII- acompanhar a evolução dos gastos com pessoal para os fins de controle;
VIII- preparar o pagamento mensal, apurando a frequência do pessoal, preparando os
descontos obrigatórios e autorizados;
IX- dar informações, acompanhar e controlar a aquisição de direitos funcionais, emitir
certidões e demais atos, nos termos da legislação em vigor;
X- fornecer os elementos necessários à elaboração da proposta orçamentária;
XI - expedir declarações pertinentes à área de recursos humanos;
XII - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e
pareceres;
XIII - promover o processo de recrutamento e seleção de pessoal para a Prefeitura, mediante
concurso público, contratação ou terceirização, quando for o caso, para suprir a necessidade
de pessoal;
XIV - cumprir e fazer cumprir a legislação de pessoal em vigor relativa aos servidores
públicos municipais;
XV - executar atividades relativas à disciplina dos servidores públicos municipais em
cumprimento a determinações da Assessoria Jurídica;
XVI - manter atualizado o registro das penalidades disciplinares cometidas pelos servidores;
XVII - manter o controle da lotação numérica e nominal dos servidores nos órgãos da
Prefeitura, propondo ao Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Coordenação
Geral, as mudanças e ajustes que se fizerem necessários e oportunos;
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XVIII- propor, às unidades competentes, ações que promovam a melhoria do desempenho
tanto do servidor(a) em Estágio Probatório como do servidor(a) estável;
XIX- acompanhar e orientar o processo de avaliação do servidor(a) em estágio probatório e
coordenar a respectiva comissão de avaliação para efetivação;
XX- desenvolver e administrar plano de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores (as)
municipais que visem à melhoria da qualidade dos serviços públicos e atendam as diretrizes
do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos;
XXI- desenvolver e administrar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Direta, de forma a direcionar os
servidores (as) aos propósitos e a valorizar os desempenhos e resultados individuais e
coletivos;
XXII- elaborar ou analisar propostas de alterações da legislação de pessoal, relativas a cargos,
carreiras e remunerações;
XXIII- promover medidas que visem inibir a existência de servidores (as) em desvio de
função;
XXIV- planejar, coordenar e realizar cursos, seminários e outros eventos de natureza, técnica,
administrativa e operacional, buscando a melhor vantagem à Administração Municipal e seus
servidores (as), na relação entre custos e benefícios.
XXV- promover pesquisa junto aos servidores para direcionar os cursos, treinamentos e
capacitação, tendo em vista as necessidades e o desenvolvimento dos servidores e da
Administração;
XXVI- promover a capacitação à distância do servidor caracterizado como processo de
formação, mediado por tecnologias de informação e de comunicação, em que a interação
multidirecional entre servidores e tutores ocorre em tempos ou espaços diversos.
XXVII – executar outras atividades correlatas.
Parágrafo único - Quando os investimentos destinados à capacitação e
desenvolvimento à distância forem referentes à compra de hardware ou software, estes
deverão ser aprovados pela Divisão de Protocolo,Arquivo e Tecnologia da Informação.
Art.31- À Divisão de Apoio e Movimentação de Pessoal compete:
I- controlar o sistema de benefícios e vantagens dos servidores(as) municipais expedindo os
atos necessários encaminhando-os para as devidas assinaturas;
II- analisar os processos de contagem de tempo para fins de averbação do tempo de serviço,
bem como expedição de certidões desta finalidade mediante dados extraídos dos
assentamentos funcionais;
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III- acompanhar, sistematicamente, as mudanças gerais da legislação municipal,
previdenciária, providenciando as alterações necessárias no sistema de folha de pagamento;
IV- efetuar os registros necessários através de ato competente para controle funcional;
V- centralizar as informações relativas à escala de férias regulamentares dos servidores
lotados nos órgãos da Prefeitura para fins de controle dos pagamentos devidos;
VI - estabelecer e encaminhar processos institucionais para readaptação de funções, desde que
em processo de reabilitação funcional;
VII- administrar os Concurso Público e os Processos Seletivos, no âmbito dos órgãos da
Administração Direta;
VIII- convocar o pessoal habilitado em concurso público, mediante prévia autorização,
fazendo encaminhamento dos mesmos aos exames médicos pré-admissionais e orientando
quanto à documentação necessária para a admissão;
IX- encaminhar candidatos(as), servidores(as) e demais colaboradores(as) à unidade
competente para emissão dos respectivos atos, contratos, termos de compromissos, cadastros
e demais controles funcionais e pagamentos de vencimentos, auxílios e benefícios;
X- receber, registrar, dar protocolo e prestar informações, com atendimento cordial e
imediato, os servidores da Prefeitura Municipal de Águas Formosa, ativos e inativos,
prioritariamente.
XI- executar outras atividades correlatas.
Art.32- À Divisão de Registros e Pagamentos de Pessoal Compete:
I- administrar o sistema de folha de pagamento do quadro de pessoal da administração direta;
II- acompanhar a evolução dos gastos com pessoal para os fins de controle;
III- preparar o pagamento mensal, apurando a frequência do pessoal, efetuando os descontos
obrigatórios e autorizados;
IV- classificar as folhas de pagamento de acordo com a codificação orçamentária e emitir
empenho;
V- controlar as dotações orçamentárias, solicitando os cancelamentos ou suplementações
necessárias, referentes às despesas de pessoal;
VI- definir e acompanhar os programas referentes ao processamento da folha de pagamento e
quaisquer outros relatórios vinculados ao sistema, especificamente RAIS, GFIP, DIRF.
VII- processar a folha de pagamento dos servidores e servidoras municipais, definindo
calendário de pagamento;
VIII- instruir processo relativo à situação financeira e benefício dos servidores e servidoras
municipais;
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IX- manter atualizado o sistema de informação financeira dos servidores e servidoras;
X- manter os registros funcionais atualizados bem como a legislação pertinente;
XI- executar outras atividades correlatas.
Art.33- Ao Departamento Municipal de Material, Compras, Licitação e Gestão de
Contratos compete efetuar levantamentos, estudos, projetos e análise nos termos de referência
de licitações de materiais, equipamentos, obras e serviços para o desencadeamento das
licitações através da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros (as). Compete, ainda,
acompanhar e coordenar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão e fiscalização
de contratos, originando-se com a entrega do respectivo documento assinado e extrato
publicado, até o seu arquivamento, após vencido o prazo de execução e/ou vigência; a
celebração de convênios, a formalização de parcerias, a elaboração de todos os processos de
dispensa e inexigibilidade de licitação relacionados às compras de materiais, equipamentos e
contratação de serviços e obras, bem como as alienações, observado o disposto na legislação
específica pertinente.
Art. 34 - Á Divisão de Material e Compras Compete:

I- promover a realização de licitação, mediante determinação do Prefeito, para aquisição de
materiais, equipamentos, contratação de serviços e empreitadas de obras;
II- coordenar o processo licitatório a partir da elaboração e publicação do edital, até o seu
encerramento;
III- constituir as comissões de licitação, sugerindo nomes dos participantes, indicando
servidores que detenham conhecimento necessário ao exercício da função;
IV- realizar as licitações para alienação de materiais e equipamentos obsoletos, inservíveis ou
sem finalidade;
V- atualizar constantemente o cadastro dos participantes de licitações;
VI- elaborar e submeter à aprovação os editais de licitação e expedientes sobre dispensa e
inexigibilidade de licitação;
VII- executar a aquisição dos bens e serviços licitados, controlando o atendimento das
compras solicitadas, providenciando para que os fornecedores cumpram regularmente os
prazos, as condições e especificações estabelecidas no Edital ou na Proposta de Aquisição
Direta autorizada pelas hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade de licitação;
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VIII- elaborar junto com as demais Divisões as previsões de compras dos materiais de uso
constante;
IX manter, em conjunto com os setores competentes, registro de dados e informações sobre
compras, aquisições e contratações;
X- confirmar s elementos técnicos junto aos órgãos solicitadores, visando não efetuar compras
incorretas;
XI- cadastrar fornecedores de outras regiões, visando atendimento futuro de solicitações de
compras;
XI- desenvolver mercado de fornecedores de bens e serviços específicos das diversas áreas de
interesse da Prefeitura;
XIII- implantar e manter banco de preços dos materiais e serviços regularmente adquiridos
pela Prefeitura;
XIV- promover as negociações técnicas e comerciais pertinentes em todos os processos de
compras de bens e serviços, tendo como referencial as previsões orçamentárias e aprovação
do relatório final de negociação;
XV- administrar os contratos de fornecimento e de registro de preços;
XVI- identificar e cadastrar os fornecedores de bens e serviços;
XVII- gerenciar o processo de notificação a fornecedores infratores em relação às condições
contratuais estabelecidas, sugerindo através de pareceres o tipo de penalidades;
XVIII- manter atualizado o cadastro de materiais de uso específico da Prefeitura;
XIX- receber, conferir e inspecionar os materiais adquiridos pela Divisão;
XX- programar e executar a distribuição de materiais para os órgãos e unidades da Prefeitura;
XXI- acompanhar os órgãos e unidades na elaboração e ou retificação de suas programações
de consumo;
XXII- planejar e controlar os níveis de estoque;
XXIII- garantir a correta estocagem e movimentação dos materiais no Almoxarifado;
XXIV- coordenar os inventários rotativos e anuais elaborando os respectivos relatórios;
XXV- zelar pelas condições de armazenagem e conservação dos materiais corrigindo as
condições inadequadas.
XXVI- encaminhar aos fornecedores as notas de empenho oriundas dos procedimentos de
compras desencadeados;
XXVII- conferir as notas fiscais e suas conformidades com as notas de empenho;
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XXVIII- atestar o recebimento dos materiais nas notas fiscais, a regularidade fiscal e
encaminhar para pagamento;
XXIX- notificar os fornecedores de entregas não efetuadas ou em atraso;
XXX - executar outras atividades correlatas.
Art.35 – À Divisão de Processos Licitatórios e Gestão de Contratos, compete:
I- administrar os contratos e os convênios quanto a suas vigências e prazos a serem
cumpridos;
II- centralizar as licitações do Poder Executivo Municipal;
III- analisar e aprovar previamente os editais de licitação, os contratos e os convênios, quando
autorizada a sua deflagração pelo Chefe do Poder Executivo;
IV- administrar o cadastro central de materiais, fornecedores e prestadores de serviços;
V- solicitar do órgão executor do convênio informações a respeito da sua fiel execução;
VI- manter arquivo com cópia de todos os convênios firmados pela Administração pública
municipal;
VII- proceder à publicação dos convênios e respectivos aditivos, no prazo legal.
VIII- desenvolver atividades relativas à normatização, supervisão, orientação e formulação de
políticas do sistema de licitações e contratos para materiais e serviços e de obras e serviços de
engenharia, envolvendo:
a) licitações de materiais e serviços;
b) contratos de materiais e serviços;
IX- planejar, implantar e acompanhar adoção de técnicas de trabalho de modernização e
aperfeiçoamento, objetivando o aprimoramento contínuo, permanente e articulado das ações e
das atividades do Sistema de Licitações e Contratos;
X- supervisionar, controlar e executar licitações, contratos de materiais, serviços, locações de
equipamentos, locação de mão de obra, seguros, obras e serviços de engenharia;
XI- providenciar as portarias de designação de membros das comissões permanentes e
especiais de licitação designadas pelo Chefe do Poder Executivo e pelo titular da Secretaria
Municipal de Planejamento, Administração e Coordenação Geral, e encaminhá-las para
publicação com ônus para a origem;
XII- Gerenciar ações e atividades, zelando pela manutenção e atualização dos dados e
informações do Cadastro de Fornecedores do Município, sistema operacional e para o sistema
de pregão eletrônico;
XIII- Realizar reuniões, cursos, treinamentos, pertinentes às atividades do sistema de
licitações e contratos;
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XIV- executar outras atividades correlatas.
Art.36- Quanto às atividades de Gestão de Contratos compete especificamente à
Divisão de Processos Licitatórios e Gestão de Contratos:
I- emitir ordem de serviços e efetuar distribuição de cópias dos contratos e anexos;
II- definir, quando for o caso e em conjunto com o preposto da empresa, as estratégias de
execução, bem como traçar as metas de controle e acompanhamento do contrato;
III- monitorar a relação empresa/empregado dos contratos, quanto ao pagamento de salários e
demais despesas pertinentes à área trabalhista, quando o Município responder
subsidiariamente;
IV- contatar as unidades usuárias dos contratos, visando ao cumprimento pelas partes de todas
as cláusulas do contrato;
V- avaliar as vantagens e desvantagens das prorrogações contratuais;
VI- controlar os prazos de vigências e execução dos contratos, notificando todas as unidades
sobre a instrução de novo processo licitatório, quando houver, com antecedência de 04 meses
do seu termo final;
VII- propor alterações nos contratos, para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitados os direitos do contratado;
VIII- instruir todos os processos de sanções, advindos do descumprimento de cláusulas
contratuais;
IX- notificar os contratados dos processos de sanções, garantindo o devido processo legal;
X- aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, ou pelo atraso
injustificado, bem como rescindi-los, quando for o caso;
XI- solicitar a inscrição, na dívida ativa do Município, das multas não recolhidas pelas
empresas inadimplentes;
XII- controlar, através de registros específicos, todas as etapas pertinentes às atividades
executadas;
XIII- alimentar o sistema com todas as informações pertinentes à contratos;
XIV- lavrar os aditamentos contratuais, encaminhando-os para aprovação da Assessoria
Jurídica, assinatura e publicação do seu extrato;
XV- verificar a regularidade fiscal dos contratados, e no caso de não comprovada, notificá-lo
e reter seu pagamento até efetiva regularização;
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XVI- elaborar as minutas de contrato, com base no Termo de Referência ou processo
administrativo, sugerindo modificações, inclusões ou exclusões de informações;
XVII- analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, reajustes de preços ou
repactuações;
XVIII- avaliar os preços praticados no mercado, visando à repactuação de preços, sempre que
houver a possibilidade da prorrogação contratual;
XIX- comunicar, em tempo hábil, seus superiores quando as decisões e providências
ultrapassarem sua competência, para a adoção das medidas convenientes;
XX- receber definitivamente o objeto contratado, exceto no caso de obras;
XXI- encaminhar Nota Fiscal/Fatura/recibo à Divisão de Material e Compras para pagamento,
após a conferência dos valores e a constatação da adequação do objeto contratado às
especificações constantes do processo que deu origem à nota de empenho;
XXII- efetuar outras atividades correlatas.
Art. 37- À Divisão de Patrimônio compete:
I- manter registros de todos os componentes do patrimônio, sua entrada e conservação no
patrimônio;
II- etiquetar e numerar os bens patrimoniais, promovendo a sua classificação;
III- preparar, em conjunto com o setor de contabilidade, os processos autorizativos referentes
à alienação de bens e de materiais inservíveis;
IV- orientar a execução de inventário anual dos bens patrimoniais e promover ações que
visem apurar e regularizar as situações de desvio ou irregularidades constatadas.
V- acompanhar os processos de aquisição, cessão e alienação de bens móveis e imóveis;
V- inspecionar periodicamente os bens móveis e imóveis, solicitando ao órgão competente as
providências necessárias à sua perfeita conservação e destinação;
VII- supervisionar a atualização do arquivo de escrituras, cartas de adjudicação, plantas,
croquis e outros documentos relacionados com a aquisição, cessão e alienação de bens
imóveis do município;
VIII- supervisionar a fiscalização dos terrenos públicos, com o objetivo de impedir a sua
invasão, solicitando, quando necessário, a reintegração de posse;
IX- gerir cadastro dos imóveis declarados de utilidade pública;
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X- supervisionar a atualização do registro e cadastro geral de todos os bens móveis e imóveis
do município para controle interno e prestação de contas junto ao Tribunal de Contas –
TCE/MG;
XI- participar de comissões de inventários, avaliações e reavaliações;
XII- supervisionar os processos de desapropriação dos imóveis de interesse público;
XIII- supervisionar atividades relativas a relatórios, balancetes mensais das variações
patrimoniais e inventário anual dos bens; e
XIV- executar outras atividades correlatas.
Art. 38 - À Divisão de Protocolo, Arquivo e de Tecnologia da Informação compete:
I- executar e supervisionar os serviços de protocolo, quanto ao recebimento, registro,
autuação, classificação, controle e distribuição de documentos e a correspondência da
Prefeitura em geral, e controlar-lhe o andamento;
II- prestar informações sobre a tramitação dos processos, expedientes ou documentos e papeis
protocolados na Prefeitura;
III- manter sob guarda os conjuntos documentais de valor permanente, devidamente
organizados, de acordo com a respectiva tabela de temporalidade;
IV- planejar, executar e controlar os serviços de arquivamento geral de documentos e papeis
da Prefeitura;
V- promover a avaliação, seleção e destinação de documentos e elaboração da respectiva
tabela de temporalidade;
VI- promover a avaliação, seleção, organização e destinação dos documentos do Arquivo
Histórico do Município, mantendo-os em arquivos próprios;
VII- executar atividades relativas à emissão de certidões e transcrições de documentos;
VIII- estabelecer a política de preservação documental do Arquivo, planejando e coordenando
o processo de digitalização e microfilmagem do acervo;
IX- catalogar e arquivar os filmes e arquivos de segurança, resultados de microfilmagem ou
digitalização da documentação oficial, vedada a sua cessão, sob qualquer pretexto;

X- executar e ou terceirizar os serviços de proteção, conservação, restauração e encadernação
dos documentos que compõem o acervo permanente do Arquivo, os quais integram o
patrimônio documental do Município;
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XI- propor e executar políticas de tecnologia da informação e comunicação de Águas
Formosas, observando o disposto na Lei Federal Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
XII- coordenar a execução das atividades relacionadas à produção e divulgação do SITE
oficial eletrônico do Município;
XIII- proceder aos registros necessários à pesquisa das matérias publicadas;
XIV- estabelecer e cumprir os padrões determinados para as publicações;
XV- coordenar o recebimento e distribuição das matérias, colocando-as em suas corretas
seções;
XVI- desenvolver procedimentos que visem aperfeiçoar o layout das publicações.
XVII- coordenar a implantação e fiscalização da política de informatização da Prefeitura;
XVIII- propor as medidas de otimização dos equipamentos de informática da Prefeitura;
XIX- assessorar compras de equipamentos e suprimentos de informática, fornecendo
especificações técnicas para otimização de compra dos mesmos;
XX- dar suporte aos usuários da rede de comunicação, observando e verificando todos os
aplicativos e programas, para manutenção de rede e apoio administrativo;
XXI- zelar pela preservação e guarda de qualquer aparelhagem, instrumental ou equipamento,
observando sua correta utilização, para mantê-los em perfeito funcionamento.
XXII- executar outras atividades correlatas

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Art.39 - A Secretaria Municipal das Finanças tem por finalidade planejar,
organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar a política tributária e fiscal, a gestão
dos recursos financeiros, assim como responsabilizar-se pela implementação das políticas
tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos recursos financeiros
necessários à consecução dos objetivos da Administração Pública Municipal de Águas
Formosas, competindo-lhe:
I- promover o recebimento das rendas municipais, os pagamentos dos compromissos do
Município e as operações relativas a financiamentos e repasses;
II- promover a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município, nos
termos da legislação em vigor;
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III- promover a prestação de contas anual do Município, incluindo demonstrativos e outros
atos similares exigidos pela legislação fiscal;
IV- elaborar, implantar e fiscalizar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento
Programa Anual e o Plano Plurianual respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei
Federal Nº. 8.666/93, Nº.4.320/64 e Lei complementar Nº.101/2000;
V- executar a política tributária e fiscal do município, promovendo a elaboração, manutenção
e atualização do “Cadastro Técnico Fiscal do Município”.
VI- acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos à disposição da Prefeitura;
VII- coordenar o processo de liberação de recursos e suplementação financeira, visando
adequar a programação à disponibilidade orçamentária e financeira;
VIII- acompanhar e prestar informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e
atividades constantes do Orçamento dos órgãos da Administração Municipal;
IX- acompanhar as licitações e a execução de contratos, convênios e ajustes dos órgãos e sua
respectiva prestação de contas;
X- consolidar solicitações e informações em todos os órgãos da Administração Municipal
para elaboração do orçamento anual;
XI- executar pagamentos devidamente autorizados e processados e demais compromissos do
Município;
XII- guardar valores da Prefeitura ou de terceiros, quando oferecidos em caução;
XXIII- restituir, depois de legalmente autorizados, os valores guardados;
XIV - verificar a posição contábil do saldo bancário da Prefeitura e do saldo de caixa,
informando-os mediante boletins diários ao Prefeito;
XV- executar o pagamento de pessoal e controlar os pagamentos efetuados através da rede
bancária;
XVI- conciliar as disponibilidades financeiras e a movimentação das contas correntes
bancárias;
XVII- fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e
pareceres;
XVIII- controlar e registrar as receitas próprias, transferências constitucionais, legais e
transferências voluntárias;
XIX- controlar e registrar as receitas de fundos municipais;
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XX- realizar os recolhimentos das rendas municipais de qualquer natureza;
XXI- promover a elaboração, implantação, acompanhamento e atualização do Código
Tributário do Município;
XXII- promover o lançamento e a arrecadação dos impostos, taxas e contribuições devidas ao
município;
XXIII- promover a atualização, o controle e a cobrança da dívida ativa do município e
subsidiar a Assessoria Jurídica na execução judicial da dívida ativa;
XXIV- promover gestão fiscal através de ação planejada e transparente, com prevenção de
riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, verificação do
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência a limites, visando
ao equilíbrio das contas públicas, condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada mobiliária, operações
de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar;
XXV- assegurar a correta interpretação e aplicação da legislação tributária e promover a
conscientização do significado social do tributo;
XXVI- rever, em instância administrativa, o crédito tributário constituído e questionado pelo
contribuinte;
XXVII- manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento
permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos;
XXVIII- exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.
XXIX- executar outras atividades correlatas.
Art.40- Os objetivos da ação do Governo Municipal serão formulados e integrados,
principalmente através dos seguintes instrumentos de Planejamento, viabilizados pela
Administração Financeira:
I- Plano de Governo;
II- Plano Plurianual (PPA);
III- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
IV- Lei Orçamentária Anual (LOA).
§1º- O Plano de Governo permite a aplicação correta e responsável dos recursos
públicos; garante que as ações de governo sejam realizadas dentro da capacidade financeira
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do município; elege as prioridades da população; executa as ações governamentais
prioritárias; compatibiliza os gastos com os recursos públicos.
§2º- O Plano Plurianual (PPA) será elaborado para quatro anos e estabelecerá as
diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras
dela decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.
§3º- A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deverá conter as metas e
prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, orientar a
elaboração da LOA, dispor sobre as alterações na legislação tributária e autorização específica
para concessão de vantagens funcionais, criação e ocupação de cargos e empregos públicos e
reformulação no plano de cargos e vencimentos.
§4º- A Lei Orçamentária Anual (LOA) é a que prevê as receitas e fixa as
despesas que potencialmente serão realizadas no período de um ano.
Art.41 – A Secretaria Municipal de Finanças compõe-se das seguintes unidades
de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo titular.
I- Departamento Municipal de Planejamento Financeiro, Tributos, Contabilidade e
Orçamento:
1. Divisão de Tributos, Cadastro e Fiscalização;
2. Divisão de Contabilidade;
3. Divisão de Tesouraria;
Art.42- Ao Departamento Municipal de Planejamento Financeiro, Tributos,
Contabilidade e Orçamento compete:
I- promover o recebimento das rendas municipais, os pagamentos dos compromissos do
Município e as operações relativas a financiamentos e repasses;
II- promover a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município, nos
termos da legislação em vigor;
III- promover a prestação de contas anual do Município, incluindo demonstrativos e outros
atos similares exigidos pela legislação fiscal;
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IV- elaborar, implantar e fiscalizar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento
Programa Anual e o Plano Plurianual respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei
Federal Nº. 8.666/93, 4.320/64 e Lei complementar 101/2000;
V- executar a política tributária e fiscal do município, promovendo a elaboração, manutenção
e atualização do “Cadastro Técnico Fiscal do Município”.
VI- acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos à disposição da Prefeitura;
VII- coordenar o processo de liberação de recursos e suplementação financeira, visando
adequar a programação à disponibilidade orçamentária e financeira;
VIII- acompanhar e prestar informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e
atividades constantes do Orçamento dos órgãos da Administração Municipal;
IX- consolidar solicitações e informações em todos os órgãos da Administração Municipal
para elaboração do orçamento anual;
X- conciliar as disponibilidades financeiras e a movimentação das contas correntes bancárias;
XI- fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e
pareceres;
XII- controlar e registrar as receitas próprias, transferências constitucionais, legais e transferências
voluntárias;

XIII- promover gestão fiscal através de ação planejada e transparente, com prevenção de
riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, verificação do
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência a limites, visando
ao equilíbrio das contas públicas, condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada mobiliária, operações
de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar;
XIV- assegurar a correta interpretação e aplicação da legislação tributária e promover a
conscientização do significado social do tributo;
XV- rever, em instância administrativa, o crédito tributário constituído e questionado pelo
contribuinte;
XVI- manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento
permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos;
XVII- exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.
XVIII- executar outras atividades correlatas.
Art.43- À Divisão de Tributos, Cadastro e Fiscalização compete:
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I- executar a política tributária e fiscal do município, promovendo a elaboração, manutenção e
atualização do “Cadastro Técnico Fiscal do Município”.
II- promover a elaboração, implantação, acompanhamento e atualização do Código Tributário
do Município;
III- promover o lançamento e a arrecadação dos impostos, taxas e contribuições devidas ao
município;
IV- promover a atualização, o controle e a cobrança da dívida ativa do município e subsidiar a
Assessoria Jurídica na execução judicial da dívida ativa;
V- desenvolver as atividades relativas à cobrança de créditos fiscais, tributários e de
fiscalização;
VI- assegurar a correta interpretação e aplicação da legislação tributária e promover a
conscientização do significado social do tributo;
VII- rever, em instância administrativa, o crédito tributário constituído e questionado pelo
contribuinte;
VIII- manter coletânea atualizada da legislação tributária municipal, orientando os
contribuintes sobre sua correta aplicação;
Art.44 - À Divisão de Contabilidade compete:
I- efetuar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município, nos termos
da legislação em vigor;
II- coordenar a captação e negociação de recursos financeiros junto a órgãos e instituições
nacionais e agências governamentais e não governamentais estrangeiras, monitorando sua
aplicação;
III- coordenar o processo de planejamento orçamentário, especialmente na elaboração dos
Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais;
IV- manter os registros do movimento geral dos títulos da dívida pública municipal;
V- efetuar a tomada de contas dos depositários financeiros do poder público municipal;
VI- manter controle de cada adiantamento feito e efetuar a contabilização respectiva;
VII- fiscalizar a liberação de recursos orçamentários;
VIII- elaborar balanços anuais e as prestações de contas do Município;
IX- fiscalizar, acompanhar e controlar a execução orçamentária;
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X- executar contabilmente os atos e fatos administrativos, lançando transcrições e registros
pertinentes;
XI- elaborar balancetes e extratos de contas exigidos pela Administração;
XII- conferir dados, informações e registros para conclusão do exercício;
XIII- consolidar solicitações e informações para elaboração do orçamento anual;
XIV- elaborar, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura, a proposta orçamentária
anual, o orçamento plurianual de investimentos, diretrizes orçamentárias, nos termos e prazos
legais;
XV- acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública,
proporcionando a contabilização e a liquidação da despesa pública;
XVI- elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias;
XVII- programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das
despesas;
XVIII- elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar as
informações estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e demais legislações
vigentes;
XIX- Supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do
Município;
XX- executar outras atividades correlatas.
Art.45- À Divisão de Tesouraria compete:
I- executar pagamentos devidamente autorizados e processados e demais compromissos do
Município;
II- guardar os valores da Prefeitura ou de terceiros, quando oferecidos em caução;
III- restituir, depois de legalmente autorizados, os valores guardados;
IV- verificar a posição contábil do saldo bancário da Prefeitura e do saldo de caixa,
informando-os mediante boletins diários ao Prefeito e à autoridade a que é subordinado;
V- executar o pagamento de pessoal e controlar os pagamentos efetuados através da rede
bancária;
VI- executar programas de realização de estoque de recursos financeiros, de acordo com as
normas de Direito Financeiro e a legislação do mercado de capital;
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VII- conciliar as disponibilidades financeiras e a movimentação das contas correntes
bancárias da Prefeitura;
VIII- fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e
pareceres;
IX- recomendar aos órgãos competentes a fiscalização cabível;
X- controlar e registrar as receitas próprias, transferências constitucionais e legais e
transferências voluntárias;
XI - controlar e registrar as receitas de fundos municipais;
XII- realizar, diretamente ou por delegação, os recolhimentos das rendas municipais de
qualquer natureza;
XIII- efetuar o controle financeiro mediante fluxo de caixa e outros relatórios gerenciais
XIV- organizar os procedimentos para cumprimento das obrigações pecuniárias
XV- coordenar e supervisionar a arrecadação de receita pela rede bancária autorizada junto
aos cofres municipais;
XVI- supervisionar a escrituração do movimento de arrecadação e pagamento;
XVII- acompanhar e informar a disponibilidade do tesouro e o comportamento financeiro;
XVIII- acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos
fundos especiais;
XIX- acompanhar as transferências intragovernamentais;
XX- gerenciar os recursos financeiros provenientes de convênios;
XXI- acompanhar a escrituração do movimento de arrecadação e pagamento;
XXII- executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Art.46- A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem por finalidade planejar,
executar, coordenar e avaliar as ações a cargo do município relativas à garantia e à promoção
da educação, com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa
e seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho; planejar, coordenar, executar e
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avaliar as ações relativas ao incentivo, à produção, à valorização e à difusão das manifestações
culturais de Águas Formosas, assegurada a preservação da diversidade cultural, a
democratização do acesso à cultura e o oferecimento de oportunidades para o exercício do
direito à identidade cultural, competindo-lhe:
I- formular e coordenar a política municipal de educação e supervisionar sua execução nas
instituições que compõem sua área de competência, visando à garantia do cumprimento dos
preceitos e princípios constitucionais;
II- formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais
de Governo, em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e
Coordenação Geral;
III- estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público municipal;
IV- promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento dos currículos e
programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento escolar, viabilizando a organização e o
funcionamento da escola;
V- realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor, gerando indicadores
educacionais e mantendo sistemas de informações;
VI- desenvolver parcerias, no âmbito da sua competência, com o Estado, a União e
organizações privadas, na forma da lei;
VII- fortalecer a cooperação com os munícipes, com vistas ao desenvolvimento da educação
básica no Município;
VIII- coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino municipal, o planejamento e a
caracterização das obras a serem executadas em prédios escolares, o aparelhamento e o
suprimento das escolas e as ações de apoio ao aluno;
IX- definir, coordenar e executar as ações da política de capacitação dos educadores e
diretores da rede pública de ensino municipal, observadas as diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Educação.
X - coordenar, a gestão das carreiras da educação;
XI- efetuar programas de alimentação e nutrição, bem como o fornecimento de material
didático;
XII - executar atividades correlatas.
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Art.47- A Secretaria Municipal de Educação e Cultura compõe-se das
seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:
I-Departamento Municipal de Assuntos Educacionais
1. Divisão de Apoio Pedagógico;
2. Divisão de Assistência ao Educando;
3. Divisão de Informática e Multimeios;
4. Divisão de Administração da Educação;
5. Divisão de Manutenção da Merenda Escolar;
6. Divisão de Apoio ao Transporte Escolar.
II- Departamento Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.
Centro de Cultura Professor Maurício Marcondes Coelho
Biblioteca Pública Municipal
Cine Clube Águas do Mucuri
Art. 48 - Ao Departamento Municipal de Assuntos Educacionais compete:
I- planejar, organizar, administrar, orientar, acompanhar, controlar e avaliar o sistema
municipal de ensino em consonância com o Sistema Estadual e Federal de Educação;
II- manter a educação infantil, o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, de acordo com a
legislação vigente e garantir a sua universalização, inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
III- verificar os indicadores do desempenho profissional dos professores, bem como da
documentação escolar e da assistência ao educando, estabelecendo articulação com outros
órgãos municipais, outros níveis de governo, entidades não governamentais e iniciativa
privada, para o desenvolvimento do processo ensino – aprendizagem, e programação de
atividades da rede municipal de ensino;
IV- efetuar programas de alimentação e nutrição, bem como o fornecimento de material
didático;
V- instalar e manter os estabelecimentos municipais de ensino, controlando e fiscalizando o
seu funcionamento;
VI- gerir o FUNDEB em consonância com o Conselho do FUNDEB.
VII- executar outras atividades correlatas.
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Art.49- À Divisão de Apoio Pedagógico compete:
I- oferecer educação infantil, ensino fundamental, prioritariamente e educação de jovens e
adultos;
II- exercer as atribuições de planejamento, coordenação e controle das atividades pertinentes à
política pedagógica do município;
III- exercer as atribuições de planejamento, coordenação e controle das atividades de
organização curricular e de gestão do sistema municipal de ensino em geral.
IV- executar convênios com o Município no sentido de definir uma política de ação na
prestação do ensino fundamental e educação infantil, tornando mais eficiente à aplicação dos
recursos públicos destinados à educação;
V- elaborar o Plano Municipal de Educação em consonância com as normas e critérios de
planejamento nacional da educação e dos planos estaduais, tendo em vista o desenvolvimento
do ensino no Município;
VI- planejar e implantar políticas de formação continuada, destinadas ao aperfeiçoamento dos
profissionais da educação;
VII- executar outras atividades correlatas.
Art.50- À Divisão de Assistência ao Educando compete:
I- organizar e atualizar cadastros, arquivos, livros e demais documentos de escrituração
escolar, relativos aos servidores e a vida escolar dos alunos;
II- coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para elaboração de informações
estatísticas;
III- realizar trabalhos de protocolização preparo, seleção, classificação, registro e
arquivamento de documentos e formulários.
Art. 51- À Divisão de Informática e Multimeios compete:
I- prestar assistência técnica em computadores e impressoras ,recarga,manutenção em
equipamentos e softwares que compõem a rede municipal de ensino, atendendo as chamadas
relativas a problemas técnicos;
II- promover a confecção de materiais educativos tais como convites, cartões, capas, slides e
outros utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
III- montar equipamentos de multimídia para necessidades educacionais;
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IV- administrar a rede de computadores;
V- gerenciar a entrada e saída de equipamentos na divisão de informática.
VI- gerenciar os recursos de laboratórios de multimeios, bem como planejar e executar as
atividades e a utilização da tecnologia disponível,
Art.52- À Divisão de Administração da Educação compete:
I- dimensionar o Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação, sua lotação e
movimentação, observada a legislação pertinente;
II- acompanhar e verificar as escolas municipais quanto aos procedimentos referentes à
regularização da vida escolar dos alunos e apuração de denúncias sobre funcionamento de
escolas.
III- coordenar a atividade de organização escolar nos aspectos administrativo e legal;
IV- exercer as atribuições de treinamento, capacitação e reciclagem do pessoal do magistério;
V- prestar suporte administrativo ao Conselho Municipal de Educação; ao Conselho
Municipal de Alimentação e ao Conselho Municipal do FUNDEB;
VI- promover ou exercer as atribuições de treinamento, capacitação e reciclagem do pessoal
de administração e apoio à Educação;
VII- executar outras atividades correlatas.
Art. 53- À Divisão de Manutenção da Merenda Escolar compete:
I- planejar, coordenar e executar os programas, projetos e atividades relacionados à
assistência e educação alimentar (merenda escolar) junto aos estabelecimentos de educação
básica mantidos pelo município;
II- promover a elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, respeitando
os hábitos alimentares do município, sua vocação agrícola, dando preferência aos produtos in
natura;
III- adquirir insumos para os programas de alimentação escolar, prioritariamente, produtos da
região, coordenando o processo licitatório a partir da elaboração e publicação do edital, até o
seu encerramento;
IV- articular-se com os órgãos governamentais no âmbito federal e estadual e demais órgãos
da administração pública e privada, para obter colaboração e assistência técnica visando à
melhoria da alimentação escolar distribuída nas escolas municipais;
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V- fixar critérios e executar a distribuição da merenda escolar na rede municipal de
ensino;
VI- articular-se com os demais órgãos da Prefeitura, principalmente com a SEMEC,
motivando-os na criação de hortas, criação de animais de pequeno porte, para enriquecimento
da alimentação escolar;
VII- promover campanhas educativas de esclarecimento sobre a alimentação, a
higiene e saneamento básico, no que respeita aos seus efeitos sobre a alimentação;
VIII- estudar os hábitos alimentares locais, levando-os em conta quando da elaboração
do cardápio para a merenda escolar;
IX- fiscalizar o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à
distribuição nas escolas, assim como a limpeza e segurança dos locais de armazenamento;
X- promover a realização de cursos de culinária e de noções sobre nutrição,
conservação de utensílios e de material, junto às escolas municipais;
XI- fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados à merenda escolar.
Art.54 - À Divisão de Apoio ao Transporte Escolar compete:
I- planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de transporte escolar,
cuidando da segurança dos passageiros, da pontualidade nos horários e conservação e
manutenção da frota de veículos da SEMEC;
II- exercer o controle sobre a habilitação dos motoristas e promover o seu treinamento
considerando a especificidade da área de educação e do veículo de trabalho;
III- observar e controlar a escala de trabalho dos motoristas cuidando para que
cumpram o período necessário de descanso entre uma jornada e outra;
IV- providenciar os consertos necessários na frota de veículos do SEMEC;
V- anotar e conferir na entrada e saída dos veículos do SEMEC para o trabalho a
quilometragem e consumo de combustível e demais implementos necessários ao bom
desempenho do veículo.
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VI- executar outras atividades correlatas.
Art.55- Ao Departamento Municipal de Cultura, Esportes e Turismo compete:
I- formular e implementar o Plano Municipal de Cultura-PMC de Águas Formosas
com a participação da sociedade civil, executando as políticas e as ações culturais definidas;
II- apoiar a realização de festejos tradicionais, valorizando todas as manifestações
culturais que expressam a diversidade étnica e social de grupos do Município;
III- criar e manter atualizado o cadastro cultural do Município, contendo informações
sobre artistas locais, grupos artísticos, e entidades da sociedade civil vinculadas à cultura;
IV- promover a organização das atividades do calendário cultural da cidade,
constituído tradicionalmente pelas festas religiosas, civis, populares, festas ligadas aos ciclos
econômicos locais, festivais e feiras;
V- estabelecer canais de comunicação com a sociedade civil, visando adequar a
formulação de políticas públicas às suas demandas na área de cultura, como também apoiando
a realização de eventos e projetos de sua iniciativa;
VI- criar, manter e dinamizar espaços culturais de propriedade do Município, em
especial estimulando a realização de ações relacionadas a linguagens artísticas, ao
audiovisual, a radiodifusão comunitária, a cultura digital, outras expressões tradicionais ou
contemporâneas, propiciando à população acesso às aulas de música, teatro, pintura e dança.
VII- realizar festivais de música, teatro e literatura, entre outros, apoiando a
publicação e divulgação dos trabalhos dos artistas locais;
VIII- pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e
os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do Município mediante o
mantenimento e administração do Arquivo Municipal, garantindo o livre acesso à
documentação pública de valor histórico, artístico, cultural e científico, assegurada sua
preservação e o interesse público;
IX- planejar e executar medidas necessárias ao registro, proteção e promoção da
memória e à defesa do patrimônio cultural material e imaterial do Município;
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X- criar e manter bibliotecas, inclusive itinerantes, zelando pela atualização e
ampliação o acervo bibliográfico;
XI- promover e apoiar ações de incentivo ao livro e à leitura;
XII- elaborar periódicos e outros materiais informativos sobre as atividades
desenvolvidas pelo Departamento;
XIII- manter iniciativas de articulação e parceria com entidades e instituições culturais
públicas e privadas, voltadas para o desenvolvimento de projetos de formação artística e
cultural;
XIV- promover o intercâmbio cultural a nível regional, nacional e internacional;
XV- captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e
programas federais, estaduais, como também internacionais, de interesse da municipalidade.
XVI- operacionalizar as atividades do Conselho Municipal de Política Cultural –
CMPC de Águas Formosas;
XVII- realizar a Conferência Municipal de Cultura-CMC de Águas Formosa;
XVIII- formular, implementar e executar as ações voltadas para a política pública e
social que atenda às necessidades de esporte e de lazer da população;
XIX- planejar e fomentar as ações de turismo do município de Águas Formosas como
uma atividade econômica sustentável, objetivando a sua expansão, a geração de emprego e
renda e a divulgação do potencial turístico do Município;
XX- formular e executar ações voltadas para a integração da prática de esportes e lazer
com as políticas de saúde, educação, cultura, defesa social de direitos e de turismo;
XXI- planejar, promover, organizar, executar, controlar e avaliar as atividades
esportivas a cargo do Município que visem ao desenvolvimento social;
XXII- promover a prática esportiva pela população, organizando jogos comunitários,
campeonatos e torneios esportivos, gincanas, maratonas, ruas de lazer e outras atividades,
com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa;
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XXIII- promover através das práticas esportivas competências tais como, cidadania,
integração entre as pessoas, inclusão social, participação comunitária, vivência de disciplina e
desenvolvimento físico e mental.
XXIV- coordenar programas e eventos esportivos voltados para segmentos da
população tais como portadores de deficiência física, idosos e comunidade de baixa renda;
XXV- apoiar direta ou indiretamente, atletas e agremiações esportivas de destaque,
buscando a divulgação do esporte e do Município;
XXVI- fazer a estimativa dos custos de eventos esportivos e de lazer, que o Município
tenha interesse em promover e ou participar;
XXVII- planejar as atividades de implantação e controle de equipamentos esportivos
no Município;
XXVIII- definir diretrizes e coordenar a celebração de convênios, acordos e/ou
assemelhados, parcerias com associações e entidades públicas e privadas para a implantação
de programas e para a realização de atividades esportivas e de lazer;
XXIX- propor e executar programas, projetos, eventos e ações esportivas,
considerando os interesses, a cultura e a diversidade das comunidades locais;
XXX- executar as atividades necessárias à implantação, conservação e manutenção de
áreas para a prática esportiva;
XXXI- realizar estudos e pesquisas com vistas ao desenvolvimento do esporte como
fator de reintegração social, destinados, em especial, a crianças e jovens em situação de
exclusão e risco social, à terceira idade e a pessoas com deficiência;
XXXII- documentar as ações realizadas, zelando pelo registro e preservação da
memória no que concerne à realização dos programas e eventos de sua responsabilidade;
XXXIII- realizar o levantamento de informação sobre grupos, agrupamentos e
iniciativas de lazer existentes nas comunidades;
XXXIV- coordenar a política municipal de turismo, os programas e projetos
relacionados ao apoio e o incentivo ao turismo;
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XXXV- Avaliar atrativos locais e providenciar a elaboração de manual de informações
turísticas;
XXXVI- implementar a política municipal de turismo em articulação com órgãos e
entidades do governo estadual;
XXXVII- fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas.
XXXVIII- promover a articulação com as instituições públicas e privadas para
fomentar os investimentos diretos e a geração de negócios turísticos, qualificação da prestação
de serviços turísticos, conscientização da população;
XXXIX- articular-se com os demais órgãos da estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal de Águas Formosas para a produção de informações sobre o Município;
XL- executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Art.56- A Secretaria Municipal de Saúde é o Gestor do Sistema Municipal de Saúde e
o órgão responsável pela execução da política de saúde, expressa no Plano Municipal de
Saúde, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, conforme os
campos de atenção à saúde, levadas a efeito pelo Sistema Único de Saúde para o atendimento
das demandas pessoais e das exigências ambientais, realizando-o mediante:
I- planejamento, orientação, coordenação e execução de medidas que visem à saúde
integral com qualidade de vida, bem como incentivando estudos e programas sobre fatores
epidemiológicos, dentro dos princípios, diretrizes e bases do Sistema Único de Saúde – SUS,
compreendendo atividades individuais e coletivas desenvolvidas pelo SUS, através de
equipamentos próprios e conveniados, tais como coordenação, controle de endemias, ações e
serviços de vigilância epidemiológica;
II- coordenação, controle e inspeção nas ações e serviços de vigilância sanitária;
III- ações e serviços relacionados à alimentação e nutrição da população;
IV- coordenação e controle de saúde ambiental e saneamento básico;
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V- ações de assistência integral à saúde;
VI- aquisição de medicamentos básicos formulando, em caráter complementar, as
políticas de assistência farmacêutica no Município;
VII- fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a
saúde humana atuando, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para
controlá-las;
VIII- participação em consórcios administrativos intermunicipais;
IX- gerência de laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
X- celebração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços
privados de saúde, bem como controle e avaliação de sua execução;
XI - exercer o poder de polícia no âmbito da sua competência.
XII- executar outras atividades correlatas.
Art.57- A Secretaria Municipal de Saúde compõe-se das seguintes unidades,
diretamente subordinadas ao respectivo titular:
I- Departamento Municipal de Administração, Programas, Projetos e Serviços da
Saúde.
1.Divisão de Administração em Saúde
2.Divisão de Vigilância em Saúde
2.1. Setor de Saúde do Trabalhador
2.2. Setor de Vigilância Epidemiológica
2.3. Setor de Vigilância Sanitária
Art.58- Ao Departamento Municipal de Administração, Programas, Projetos e
Serviços da Saúde compete:
I- promover políticas de recursos humanos em saúde e coordenar sua implantação;
II- planejar, coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras do
Departamento.
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III- promover o controle, avaliação, auditoria e fiscalização dos serviços executados
por quaisquer órgãos ou entidades, públicas ou privadas, prestadoras de serviços de saúde
vinculadas ao SUS municipal;
IV- promover a normatização complementar das ações de serviços públicos de saúde
no seu âmbito de atuação.
V- controlar as atividades de prestação de serviços médicos à população, conforme as
respectivas especialidades e aparelhamento disponibilizado.
VI- orientar a execução das atividades relativas à prestação de assistência médica,
ambulatorial e odontológica à população;
VII- orientar as ações de atendimento à saúde, verificando o atendimento aos preceitos
do Plano Municipal de Saúde de Águas Formosas;
VIII- fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos,
relatórios e pareceres;
IX- zelar pela observância de normas referentes à saúde pública.
Art.59- À Divisão de Administração em Saúde compete:
I- promover políticas de recursos humanos em saúde e coordenar sua implantação;
II- planejar, coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras do
Departamento.
Art.60 - À Divisão de Vigilância em Saúde compete:
I- executar as ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, a
vigilância e prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, a
vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde, gestão de sistemas de
informação de vigilância em saúde em âmbito municipal que possibilitam análises de situação
de saúde, as ações de vigilância da saúde do trabalhador, ações de promoção em saúde e o
controle dos riscos inerentes aos produtos e serviços de interesse a saúde
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II - planejar e executar a fiscalização sanitária das atividades industriais, comerciais e
de serviços;
III - planejar e executar as atividades relativas ao controle físico, químico e biológico
das zoonoses;
IV - planejar e executar as atividades relativas ao controle das atividades que afetem o
meio ambiente no âmbito municipal.

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 61- A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por funções a proteção
social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema
público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, competindo-lhe:
I- organizar e coordenar o SUAS no município, observando as deliberações e
pactuações de suas respectivas instâncias;
II- estabelecer prioridades e metas visando à prevenção e o enfrentamento da pobreza,
da desigualdade, das vulnerabilidades e riscos sociais;
III- elaborar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, contendo:
a) ações de estruturação e aperfeiçoamento municipal do SUAS;
b) planejamento e acompanhamento da gestão, organização e execução dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV- elaborar o Plano Municipal de Assistência Social;
V- realizar, em conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de
assistência social;
VI- estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para
a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;
VII- instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de
assistência social;
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VIII- dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência
social;
IX- garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela
qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada
entre a União e o Estado;
X- garantir e organizar a oferta dos serviços socioassistenciais conforme Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais;
XI- estruturar, implantar e implementar a Vigilância Socioassistencial;
XIII- definir os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços
socioassistenciais;
XIV- aprimorar a gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único;
XV- gerir, de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de
renda municipal;
XVI- elaborar, implantar e executar a política de recursos humanos, de acordo com a
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS- NOB/RH - SUAS, com a
implantação de planos de carreira, cargos e salários para os servidores públicos que atuem na
área de assistência social;
XVII- implementar a gestão do trabalho e a educação permanente;
XVIII- instituir e garantir capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros de
assistência social;
XIX- criar ouvidoria do SUAS.
XX- atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência.
XX - assessorar o Prefeito nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe
forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo
decisório.
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XXI - elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social;
XXII - executar outras atividades correlatas.
Art.62 – A Secretaria Municipal de Assistência Social compõe-se das seguintes
unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:
I - Departamento Municipal de Gestão do SUAS
1. Divisão de Proteção Social Especial
1.1.Setor de Políticas do PSEMC
1.2.Setor de Políticas da PSEAC
2. Divisão de Vigilância Socioassistencial, Monitoramento, Avaliação e Controle
Social.
3. Divisão de Proteção Social Básica
3.1. Setor de Programas, Projetos e Benefícios.
Art. 63 - Ao Departamento Municipal de Gestão do SUAS compete:
I- Coletar, armazenar, processar, analisar e divulgar dados e informações municipais
relativas ao SUAS;
II- Desenvolver, implantar e manter sistemas locais de informação;
III- Compatibilizar, em parceria com o Estado e/ou União, os sistemas locais de
informação da REDE SUAS;
IV-

Alimentar e responsabilizar-se pela fidedignidade das informações inseridas nos

sistemas estaduais e nacional de informações;
V- Disseminar o conhecimento produzido pelo órgão gestor municipal para os
usuários, trabalhadores, conselheiros e entidades de assistência social.
VI- promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e o
sistema de garantia de direitos.
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Art. 64- A Divisão de Proteção Social Especial compete:
I- A Divisão de Proteção Social Especial, compete articular o conjunto de serviços,
programas e projetos, que tem por objetivo contribuir para a construção de vínculos familiares
e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos e
serão ofertados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e
pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social.
II- Implementar no Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS
oferecendo apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em
situação de ameaça ou violação de direitos, os serviços de:
a) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;

b) Orientação e apoio a crianças, adolescentes e famílias em situações de risco
e participantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI;
c) Orientação e acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas;
d) Enfrentamento à violência, ao abuso e à exploração sexual contra crianças e
adolescentes;
e) Orientação e apoio especializado a mulheres vitimizadas, idosos, pessoa
com deficiência;
f) Abordagem em vias públicas para crianças, adolescentes e adultos em
situação de risco;
g) Acolhimento à população de rua e migrante, com orientação e apoio
especializado;
III- Promover e manter a integração entre políticas públicas, privadas e
sociedade, com vistas à execução de ações socioassistenciais previstas na Política Nacional de
Assistência Social, no sentido de se proceder acolhimento provisório ou institucional a
pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social;
IV- Administrar o funcionamento e manutenção da infraestrutura física das unidades
da Diretoria de Proteção Social Especial.
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Art.65- Á Divisão de Vigilância Socioassistencial, Monitoramento, Avaliação e
Controle Social compete:
I- desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos
relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de
situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços
em conformidade com a tipificação nacional;
II- implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação
com vistas a promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da
rede

socioassistencial

governamental

e

não

governamental,

conforme

Pacto

de

Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social;
III- manter atualizados os sistemas de informação da Rede SUAS;
IV- definir, os indicadores municipais necessários ao processo de acompanhamento,
monitoramento e avaliação;
V- Produzir informações que subsidiem o monitoramento e avaliação da rede
Socioassistencial e da qualidade dos serviços e benefícios prestados aos usuários.
Art. 66- À Divisão de Proteção Social Básica compete:
I- A Divisão de Proteção Social Básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social, que será ofertado no Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social, compete a
prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
II- implementar o Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, nos serviços
oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, bem como os benefícios
de transferência de renda;
III- gerenciar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças,
adolescentes, jovens e idosos com o objetivo de prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da
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pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de
vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre
outras).
IV- A Divisão de Proteção Social Básica compete o desenvolvimento de serviços,
programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de
indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses serviços
e programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a
inseri-las nas diversas ações ofertadas.
V- Realizar encaminhamentos dos usuários para os Benefícios Eventuais e os
Benefícios de Prestação Continuada (BPC), dada a natureza de sua realização.

CAPÍTULO X
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Art.67- A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tem por finalidade a
coordenação da política agrícola e ambiental do Município, prestando assistência e apoio a
produtores rurais, a coordenação, fomento e desenvolvimento de políticas de produção
agrícola e o controle e a educação ambiental, competindo-lhe:
I- promover a captação de recursos para o desenvolvimento rural sustentável,
disponibilizando maquinários e outros implementos agrícolas, em parceria com o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Águas Formosas;
II- incentivar e fomentar a modernização do setor rural;
III- promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural;
IV- manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas,
a fim de obter cooperação técnica objetivando o desenvolvimento sustentável da agropecuária
e do meio rural;
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V- executar a política de desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias
do Município, especialmente no que tange as diretrizes estabelecidas pelos conselhos de
desenvolvimento rural e ambiental;
VI- fomentar o desenvolvimento de atividades alternativas de renda, buscando
melhor qualidade de vida dos agricultores e seus familiares;
VII- promover serviços e ações de extensão rural, de assistência técnica
especializada e de promoção do associativismo rural;
VIII- promover o desenvolvimento de atividades, ações, projetos e programas em
parcerias com organismos estaduais e federais oficiais ou privados e, juntamente com
cooperativas agrícolas e empresas de fomento a produção agropecuária;
IX- promover a execução da política de educação ambiental;
X- promover e executar cursos, seminários, palestras de capacitação e de
profissionalização dos agricultores, especialmente voltados para a prática da administração
da propriedade rural e à agregação de atividades econômicas alternativas junto às
propriedades rurais, especialmente a produção de produtos agroecológicos;
XI- atuar em conjunto com os demais órgãos do Governo Municipal, com destaque
na execução das políticas educacionais, de saúde e de assistência social;
XII - promover a atuação para erradicação da insuficiência estrutural de saneamento
junto às propriedades rurais e o Plano Municipal de Saneamento Básico Rural;
XIII- promover ações e atividades voltadas à proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente.
XIV- executar e fazer executar, a política municipal de meio ambiente e a conservação
e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais;
XV- elaborar as propostas de legislação ambiental municipal;
XVI- exercer o poder de polícia e a inspeção ambiental;
XVII- fazer cumprir a legislação municipal relativa ao meio ambiente;
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XVIII- prestar suporte técnico e administrativo ao CODEMA;
XIX- licenciar as atividades ambientais;
XX- executar outras atividades correlatas.
Art. 68- A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente compõe-se das
seguintes unidades, diretamente subordinadas ao respectivo titular:
I- Departamento Municipal de Administração de Políticas Agrícolas e Meio
Ambiente
1. Divisão de Acompanhamentos e Organizações Sociais.
2. Divisão de Fomento Agrícola e Aquisição de Alimentos.
Art. 69- Ao Departamento Municipal de Administração, Políticas Agrícolas e Meio
Ambiente compete:
I- A execução da política de desenvolvimento sustentável das atividades
agropecuárias do Município, especialmente no que tange as diretrizes estabelecidas pelos
conselhos de desenvolvimento rural e ambiental;
II- Fomento ao desenvolvimento de atividades alternativas de renda, buscando
melhor qualidade de vida dos agricultores e seus familiares;
III- Promoção de serviços e ações de extensão rural, de assistência técnica
especializada e de promoção do associativismo rural;
IV- Desenvolvimento de atividades, ações, projetos e programas em parcerias com
organismos estaduais e federais oficiais ou privados e, juntamente com cooperativas
agrícolas e empresas de fomento a produção agropecuária;
V- Promoção e execução da política de educação ambiental;
VI- Promoção e execução de cursos, seminários, palestras de capacitação e de
profissionalização dos agricultores, especialmente voltados para a prática da administração
da propriedade rural e à agregação de atividades econômicas alternativas junto às
propriedades rurais, especialmente a produção de produtos agroecológicos;
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VII- Atuação em conjunto com os demais órgãos do Governo Municipal, com
destaque na execução das políticas educacionais, de saúde e de assistência social;
VIII- Atuação para erradicação da insuficiência estrutural de saneamento junto às
propriedades rurais;
IX- Promoção de ações e atividades voltadas à proteção, preservação e recuperação
do meio ambiente.
Art.70- À Divisão de Acompanhamentos e Organizações Sociais compete:
I- articular-se com os segmentos comunitários organizados, visando a sua participação
na definição das políticas da área de ação da Divisão.
II- desenvolver ações que objetivem a valorização de organizações sociais rurais.
III- despertar o interesse dos moradores das comunidades para a efetiva participação
popular nas suas organizações de base.
Art. 71- À Divisão de Fomento Agrícola e Aquisição de Alimentos compete:
I- coordenar, fomentar e articular programas de desenvolvimento rural alternativos para
pequenos agricultores.
II- promover e coordenar a política de aquisição de insumos e distribuição de sementes,
em parceria com órgãos governamentais, trabalhadores rurais e

associações rurais do

município.
III- administrar o

mercado e o shopping popular sob o domínio do Poder Público

Municipal.

CAPÍTULO XI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.
Art.72- A Secretaria Municipal de Obras Publicas, Serviços Urbanos e Rurais tem por
finalidade competindo-lhe:
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I- programar, coordenar e executar a política de obras públicas do Município e o
reparo dos próprios municipais;
II- manter o sistema de iluminação pública e de distribuição de energia;
III- manter a rede de galerias pluviais e de esgoto;
IV- analisar, aprovar e fiscalizar os projetos de obras e edificações;
V- promover a pavimentação, conservação e calçamento de ruas, avenidas e
logradouros públicos;
VI- promover a manutenção, conservação e guarda dos equipamentos rodoviários e da
frota de veículos da Prefeitura;
VII- fiscalizar os contratos que se relacionem com os serviços de sua competência,
bem como outras atividades correlatas;
VIII- elaborar a política de desenvolvimento do Município, de forma a implementar o
Plano Diretor e a legislação que o complementa, coordenando a sua implantação;
IX- planejar, coordenar e executar programas e atividades de regulação urbana,
incluindo parcelamento, ocupação e uso do solo urbano, edificações e posturas, visando ao
pleno cumprimento da função social da propriedade e ao bem-estar da população;
X- planejar, coordenar, e executar as atividades de defesa civil em caráter preventivo e
em casos de emergência ou calamidade pública;
XI- planejar, coordenar e executar as atividades de proteção dos bens, serviços e
instalações do Município;
XII- articular com o governo federal, estadual e municipal para realização de obras
públicas de interesse municipal e regional;
XIII- elaborar e executar planos e programas de conservação, restauração e
melhoramentos da Rede Rodoviária Municipal;
XIV- exercer a fiscalização de obras de construção e de obras de conservação de
estradas;
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XV- prover a implantação de praças e jardins, bem como sua conservação e
manutenção;
XVI- coordenar os serviços de limpeza pública, o serviço de coleta de entulhos,
reciclagem e disposição final de lixo e resíduos, por administração direta ou através de
terceiros, os serviços de limpeza, conservação e o controle de terrenos no perímetro urbano;
XVII- promover a implementação das políticas ambientais no âmbito municipal, em
articulação com os órgãos setoriais e os órgãos afins dos municípios vizinhos, do Estado e da
União;
XVIII- Conceder o Licenciamento Ambiental e promover sua monitoração,
observadas as competências do Estado e da União, compatibilizando os processos de
licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do
meio ambiente, e tendo por base a natureza, o porte e as peculiaridades de cada atividade;
XIX- planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de controle ambiental,
mediante fiscalização especializada;
XX- planejar, coordenar, controlar e executar a realização de estudos e projetos de
desenvolvimento ambiental;
XXI- desenvolver atividades de educação ambiental e atuar no sentido de formar
consciência pública da necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente;
XXII- normatizar, coordenar e monitorar a política de áreas verdes e de arborização do
Município e desenvolver estudos e projetos sobre a matéria;
XXIII- planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de prestação de serviços
públicos de transporte, cuidando da segurança, estado de conservação e manutenção da frota
de veículos da Prefeitura;
XXIV- executar outras atividades correlatas.
Art.73- A Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Rurais
compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo titular:
I-Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos.
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1. Divisão de Transportes
1.1. Setor de Manutenção de Maquinário;
2. Divisão de Serviços Urbanos e Rurais
2.1. Setor de Manutenção de Propriedades Públicas;
3. Divisão de Limpeza Pública
3.1. Setor de Fiscalização.
Art.74 - Ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos compete:
I- programar, coordenar e executar a política de obras públicas do Município e o
reparo dos próprios municipais;
II- manter e gerenciar o sistema de iluminação pública e de distribuição de energia;
III- manter a rede de galerias pluviais;
IV- analisar, aprovar, executar e fiscalizar os projetos de obras e edificações;
V- promover a pavimentação, conservação e calçamento de ruas, avenidas e
logradouros públicos;
VI- planejar, coordenar, e executar as atividades de defesa civil em caráter preventivo
e em casos de emergência ou calamidade pública;
VII- coordenar e fiscalizar as obras públicas executadas no Município;
VIII- preparar plano de obras e oferecer subsídios para o programa de expansão de
serviços de infraestrutura;
IX- orientar, coordenar, controlar, fiscalizar e impor penalidades aos executores de
obras públicas delegadas;
X- efetuar a manutenção dos próprios públicos;
XI- propor inclusão de previsões e metas nas legislações orçamentárias municipais e
acompanhar a execução respectiva;
XII- fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios
e pareceres;

57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, 166 - CENTRO
CNPJ 18.404.749/0001-60 FONES: (33) 3611-1450
CEP: 39.880-000 - ÁGUAS FORMOSAS - MINAS GERAIS

XIII- executar outras atividades correlatas.
Art. 75 - À Divisão de Transportes compete:
I- Organizar, coordenar e fiscalizar todos os veículos que compõem a frota municipal;
II- planejar, coordenar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços públicos de
transporte;
III- cuidar da segurança, estado de conservação e manutenção da frota de veículos da
Prefeitura;
IV- exercer o controle sobre a habilitação dos motoristas e promover o seu
treinamento considerando a especificidade do veículo de trabalho;
V- observar e controlar a escala de trabalho dos motoristas cuidando para que
cumpram o período necessário de descanso entre uma jornada e outra;
VI- providenciar os consertos necessários na frota de veículos da Prefeitura;
VII- anotar e conferir na entrada e saída dos veículos para o trabalho a quilometragem
e consumo de combustível e demais implementos necessários ao bom desempenho do
veículo.
VIII- executar outras atividades correlatas.
Art. 76 - À Divisão de Serviços Urbanos e Rurais compete:
I - planejar, coordenar, executar e fiscalizar a prestação e manutenção do serviço de:
II - estação rodoviária;
III - matadouro municipal;
IV - mercados e feiras livres;
V - cemitérios e velórios municipais;
VI- serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados;
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VII- manutenção de vias públicas, praças, parques e jardins;
VIII- arborização da cidade.
IX- manter controle direto sobre a conservação das estradas existentes no território
municipal, verificando sua capacidade de uso em segurança;
X- verificar a necessidade de abertura de estradas no território municipal, notadamente
na área rural;
XI- verificar a possibilidade de intercâmbios com outros municípios, com o Estado ou
com a União para execução das atividades previstas nos incisos anteriores;
XII- propor inclusão de previsões e metas nas legislações orçamentárias municipais e
acompanhar a execução respectiva;
XIII- fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos,
relatórios e pareceres;
XIV- licenciar o funcionamento e interditar os estabelecimentos industriais e de
prestação de serviços;
XV- licenciar e interditar construções, demolições e reformas de edificações;
XVI- licenciar loteamentos e qualquer forma de parcelamento do solo urbano;
XVII- executar outras atividades correlatas.
Art. 77 - À Divisão de Limpeza Pública compete:
I- planejar, coordenar, executar e fiscalizar a prestação e manutenção do serviço de
limpeza pública, coleta e destinação do lixo nos locais;
a- estação rodoviária;
b - mercados e feiras livres;
c - cemitérios e velórios municipais;
d- vias públicas, praças, parques e jardins.

59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, 166 - CENTRO
CNPJ 18.404.749/0001-60 FONES: (33) 3611-1450
CEP: 39.880-000 - ÁGUAS FORMOSAS - MINAS GERAIS

II - executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 78 - Ficam criados todos os órgãos e unidades que compõem a estrutura
administrativa básica e regimental da Prefeitura Municipal de Águas Formosas, os quais serão
instalados e implantados a partir da data da publicação desta Lei.
§ 1º- Serão automaticamente extintos os órgãos da estrutura administrativa anterior,
passando a integrar o acervo do novo órgão, os recursos materiais, instalações e equipamentos
do órgão extinto.
§ 2º- A subordinação hierárquica define-se no enunciado das competências e no
organograma geral da Prefeitura Municipal de Águas Formosas que acompanha a presente Lei
no Anexo I e nos organogramas regimentais dispostos nos Anexos II.
Art.79 - O Prefeito Municipal, mediante Decretos, Portarias e Circulares, estabelecerá
normas operacionais dos serviços administrativos, adotando rotinas, procedimentos e
formulários que assegurem sua racionalização e produtividade.
Art. 80 - O Prefeito Municipal poderá, observado o disposto na Lei Orgânica do
Município, delegar competência aos titulares dos órgãos para proferir despachos decisórios,
exceto os que lhe forem privativos, podendo a qualquer momento, a seu critério, avocar a si a
competência delegada.
Art.81 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo e
de recrutamento restrito de acordo com o disposto no Anexo III.
Art.82 - Os titulares de cargos de provimento em comissão desenvolvem jornada de
trabalho em dedicação integral, não lhes cabendo, em hipótese alguma, o pagamento por
realização de trabalho em caráter extraordinário.
Art. 83 - São competências comuns a todos os Assessores, Diretores, Chefes e
Coordenadores:
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I- promover reuniões mensais de trabalho para entrosamento e coordenação dos
níveis;
II- promover e executar convênios relativos aos serviços de sua competência;
III- preparar relatório semestral de suas atividades e submetê-lo ao Prefeito
Municipal;
IV- elaborar sua proposta orçamentária parcial, observada a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o Plano Plurianual.
Art. 84- O Prefeito Municipal, mediante Decreto, disporá sobre a especificação da
competência dos Setores que compõem o quarto nível da estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal de Águas Formosas, segundo o disposto no inciso IV do Art.11 desta
Lei.
Art.85- Os Anexos I, II, e III, integram e acompanham esta Lei.
Art.86- As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas, no corrente
exercício, por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.
Art. 87- Acompanha esta Lei Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, nos termos do inciso I, do
art.16, da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 88- Revogadas as disposições em contrário, especificamente as contidas na Lei
Complementar Municipal Nº. 1.207 de 05 de maio de 2007, Lei Municipal Nº 1.218 de 16 de
julho de 2007, Lei Complementar Municipal Nº 1.345 de 21 de março de 2011, Lei
Complementar Municipal Nº 1.412 de 07 de março de 2013 e Lei Complementar Municipal
Nº 1.422 de 07 de junho de 2013.
Art. 89- Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos
desde 1º de maio de 2014.
Prefeitura Municipal de Águas Formosas, 28 de maio de 2014.

CARLOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1.470, DE 10 DE JULHO DE 2014.
“ALTERA O ANEXO III DA LEI Nº 1.461/2014”, QUE
“Altera e consolida as leis que tratam da
Organização e Estrutura da Administração Pública
do Poder Executivo do Município de Águas Formosas
e dá outras providências”.
O Povo do Município de Águas Formosas, Estado de Minas Gerais,
por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica alterado o Anexo III- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS
CARGOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
referido no Art. 81 da Lei Complementar nº 1.461, de 28 de maio de 2014 que
“Altera e consolida as leis que tratam da Organização e Estrutura da
Administração Pública do Poder Executivo do Município de Águas Formosas
e dá outras providências” para nele incluir o cargo comissionado restrito de
Chefe da Divisão de Informática e Multimeios, conforme especificações
abaixo:
Cargo Atual

Chefe da Divisão
de Informática e
Multimeios

Número de
Vagas

01

Vencimento

R$ 1.452,56

Forma de
Recrutamento

Escolaridade

Restrito

Formação
em
nível
médio ou conclusão de
curso
de
educação
profissional
de
nível
médio e conhecimentos
de informática.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Águas Formosas/MG, 10 de julho de 2014.

CARLOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1528, DE 31 DE MARÇO DE 2016.
“ALTERA O ANEXO II e III DA LEI Nº 1.461/2014”, QUE
“Altera e consolida as leis que tratam da
Organização e Estrutura da Administração Pública
do Poder Executivo do Município de Águas Formosas
e dá outras providências”.
O Povo do Município de Águas Formosas, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica alterado o Anexo III- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS
COMISSIONADOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
referido no Art. 81 da Lei Complementar nº 1.461, de 28 de maio de 2014 que
“Altera e consolida as leis que tratam da Organização e Estrutura da
Administração Pública do Poder Executivo do Município de Águas Formosas
e dá outras providências” para nele incluir os cargos comissionados na forma
de recrutamento amplo de Diretor do Departamento Municipal de Proteção
Social Básica e Diretor do Departamento Municipal de Proteção Social
Especial, conforme especificações abaixo:
Cargo Atual

Número de
Vagas

Vencimento

Forma de
Recrutamento

Diretor
do
Departamento
Municipal
de
Proteção
Social
Básica

01

Wilkinson

R$ 2.000,00

Amplo

Diretor
do
Departamento
Municipal
de
Proteção
Social
Especial

01

Silvia

R$ 2.000,00

Amplo

Escolaridade
Formação
em
nível
médio ou conclusão de
curso de educação
profissional
de
nível
médio e conhecimentos
de informática.
Formação
em
nível
Superior, na área de
Serviço
Social
ou
psicologia, com registro
no
conselho
competente.

Art.2º- As atribuições dos cargos/funções comissionadas, instituídas por esta
Lei, são as constantes do ANEXO I.
Art.3°. Fica alterado o Anexo II – DO ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA
REGIMENTAL, do Art. 78 da Lei Complementar nº 1.461, de 28 de maio de
2014, conforme anexo II.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os
seus efeitos desde 1º de março de 2016.
Prefeitura Municipal de Águas Formosas/MG, 31 de março de 2016.
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CARLOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES
DIRETOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
I - estabelecer diretrizes e estratégias para atendimento às famílias moradoras nas áreas mais
vulneráveis da cidade;
II - promover a execução de serviços e programas para assistência à criança e ao adolescente,
ao idoso e às pessoas com deficiência com vistas a promoção social;
III - contribuir, através dos serviços e programas, com o fortalecimento dos vínculos
intrafamiliares e comunitários;
IV - coordenar as atividades de atendimento, orientação e encaminhamento para os serviços
governamentais e não governamentais;
V - definir os serviços e programas que deverão ser executados nos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS);
VI - estabelecer critérios para celebração de convênios com instituições possibilitando a
expansão das atividades de assistência social;
VII - definir os padrões para supervisão das instituições conveniadas com a Secretaria Municipal
de Assistência Social;
VIII - assessorar diretamente o Secretário e o Prefeito Municipal no planejamento,
monitoramento e avaliação e definição de programas projetos, serviços e benefícios sociais da
proteção social básica com vistas à qualificar a Política de Assistência Social;
IX - implementar um sistema de informações e dados sobre os serviços e programas, com vistas
ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações;
X - promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da
gestão de serviços e programas de proteção social básica; e
XI - exercer outras atividades correlatas.
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ANEXO I
DIRETOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

I - coordenar a implementação de serviços e programas de proteção especial para
atendimento a segmentos populacionais que se encontram em situação de risco pessoal,
social ou conjuntural, além das desvantagens pessoais e sociais;
II - regular os serviços e programas de proteção especial quanto ao seu conteúdo, cobertura,
ofertas, acesso e padrões de qualidade;
III - implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços e programas de proteção
especial;
IV - atuar em cooperação técnica com o Estado na organização e execução de ações de
proteção especial;
V - definir diretrizes para a identificação e organização do conjunto de programas e serviços
de proteção especial que compõem a Política Municipal de Assistência Social, tendo como
referência a unidade, a hierarquização e a regionalização das ações;
VI - promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da
gestão de serviços e programas de proteção social especial;
VII - propor e participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas a proteção
especial.
VIII - assessorar diretamente o Secretário e o Prefeito Municipal no planejamento,
monitoramento e avaliação e definição de programas projetos, serviços e benefícios sociais
da proteção social especial com vistas à qualificar a Política de Assistência Social;
IX - implementar um sistema de informações e dados sobre os serviços e programas, com
vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações da proteção especial; e
X- executar outras atividades correlatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
Rua Deodoro de Almeida Pinto, 166, Centro.
Fone: (33) 3611.1450 – CNPJ 18.404.749/0001-60
CEP: 39.880-000 - Águas Formosas - Minas Gerais.

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA REGIMENTAL – ANEXO II

(Art. 3º, desta Lei )

Secretaria Municipal de
Assistência Social

Departamento
Municipal de Proteção
Social Especial

Divisão de Proteção
Social Especial

Setor de
Políticas da
PSEAC

Setor de
Políticas da
PSEMC

Departamento
Municipal de Gestão
do SUAS

Divisão Vigilância
Socioassitencial,
Monitoramento,
Avaliação e Controle
Social

Departamento
Municipal de Proteção
Social Básica

Divisão de
Proteção Social
Básica

Setor de
Programas,
Projetos e
Benefícios
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ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA REGIMENTAL - ANEXO I

(Art. 4º Paragrafo Único, desta Lei)
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI
CARGO ATUAL
Assessor de Governo

NÚMERO
DE VAGAS
01

ASSESSORIA DE GOVERNO
FORMA DE
VENCIMENTO
ESCOLARIDADE
RECRUTAMENTO
R$ 4.100,00
Amplo
Formação em nível médio

Assessor V

01

R$ 3.166,80

Amplo

Formação em nível médio

Assessor IV

04

R$ 2.000,00

Amplo

Formação em nível médio

Motorista da Assessoria de Governo

02

R$ 2.000,00

Amplo

Formação em nível médio e CNH-B

Assessor III

06

R$ 1.162,04

Amplo

Formação em nível médio

Assessor II

06

R$ 964,44

Amplo

Formação em nível médio

Assessor I

06

R$ 937,00

Amplo

Formação em nível médio

CARGO ATUAL
Assessor Chefe da Assessoria Jurídica
Assessor Jurídico III
Assessor Jurídico II
Assessor Jurídico I
Chefe da Divisão de Controle e Análise
Jurídica

CARGO ATUAL

NÚMERO
DE VAGAS
01
02
02
01
01

ASSESSORIA JURÍDICA
FORMA DE
VENCIMENTO
RECRUTAMENTO
R$ 4.100,00
Amplo
R$ 3.166,80
Amplo
R$ 2.324,10
Amplo
R$ 2.000,00
Amplo
R$ 1.452,56

Restrito

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚMERO
FORMA DE
VENCIMENTO
DE VAGAS
RECRUTAMENTO

Controlador Geral

01

R$ 4.100,00

Restrito

Chefe da Divisão de Controle
Administrativo, de Convênios e
Contratos.

01

R$ 1.452,56

Restrito

Chefe da Divisão de Controle Financeiro
e Contábil

01

R$ 1.452,56

Restrito

ESCOLARIDADE
Bacharelado em Direito - OAB/MG
Bacharelado em Direito - OAB/MG
Bacharelado em Direito - OAB/MG
Bacharelado em Direito
Curso Superior Completo e conhecimentos de
informática.

ESCOLARIDADE
Curso Superior Completo em Administração,
Contabilidade, Economia ou Técnico em
Contabilidade.
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio Técnico
em Contabilidade
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio Técnico
em Contabilidade

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, 166 - CENTRO
CNPJ 18.404.749/0001-60 FONES: (33) 3611-1450
CEP: 39.880-000 - ÁGUAS FORMOSAS - MINAS GERAIS

Chefe da Divisão de Controle de
Serviços Públicos

01

R$ 1.452,56

Restrito

Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
Conhecimentos de Informática.

ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇAO GERAL.
NÚMERO
FORMA DE
CARGO ATUAL
VENCIMENTO
ESCOLARIDADE
DE VAGAS
RECRUTAMENTO
Formação em nível médio ou conclusão de curso
Secretário Municipal de Planeja mento,
01
R$ 4.100,00
Amplo
de educação profissional de nível médio e
Administração e Coordenação Geral.
conhecimentos de informática
Subsecretário de Administração do
Distrito de Água Quente
01
R$ 3.166,80
Amplo
Formação em nível médio

Gerente de Planejamento Humano
Sustentável

01

R$ 3.000,00

Amplo

Formação em nível médio ou conclusão de
curso de educação profissional de nível médio
e conhecimentos de informática

Assessor da Subsecretaria do
Distrito de Água Quente

01

R$ 2.000,00

Amplo

Formação em nível médio

Assessor de Planejamento Humano
Sustentável

01

R$ 2.000,00

Amplo

01

R$ 2.000,00

Amplo

01

R$ 1.452,56

Restrito

Diretor do Departamento Municipal de
Pessoal e Recursos Humanos

01

R$ 2.000,00

Amplo

Diretor do Departamento Municipal de
Material, Compras, Licitação e Gestão
de Contratos.

01

R$ 2.000,00

Amplo

Chefe da Divisão de Apoio e
Movimentação de Pessoal

01

R$ 1.452,56

Restrito

Diretor do Departamento Municipal de
Planejamento, Gestão, Projetos, e
Desenvolvimento Sustentável
Chefe da Divisão de Gestão de Ações
Integradas de Desenvolvimento
Sustentável.

Formação em nível médio ou conclusão de
curso de educação profissional de nível médio
e conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de
curso de educação profissional de nível médio
e conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇAO GERAL
Formação em nível médio ou conclusão de curso
Chefe da Divisão de Registros e
01
R$ 1.452,56
Restrito
de educação profissional de nível médio e
Pagamento de Pessoal
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
Chefe da Divisão de Material e Compras
01
R$ 1.452,56
Restrito
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
Chefe da Divisão de Processos
01
R$ 1.452,56
Restrito
de educação profissional de nível médio e
Licitatórios e Gestão de Contratos
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
Chefe da Divisão de Patrimônio
01
R$ 1.452,56
Restrito
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
Chefe da Divisão de Protocolo, Arquivo
01
R$ 1.452,56
Restrito
de educação profissional de nível médio e
e de Tecnologia da Informação.
conhecimentos de informática
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI

CARGO ATUAL
Secretário Municipal de Finanças
Assessor de Políticas Tributárias e
Financeiras
Diretor do Departamento Municipal de
Planejamento
Financeiro,
Tributos,
Contabilidade e Orçamento.
Coordenador de Fiscalização e
Cadastro
Chefe da Divisão de Tributos, Cadastro
e Fiscalização.
Chefe da Divisão de Contabilidade
Chefe da Divisão de Tesouraria

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚMERO
FORMA DE
VENCIMENTO
DE VAGAS
RECRUTAMENTO
01

R$ 4.100,00

Amplo

01

R$ 2.600,00

Amplo

01

R$ 2.000,00

Amplo

01

R$ 1.452,56

Amplo

01

R$ 1.452,56

Restrito

01

R$ 1.452,56

Restrito

01

R$ 1.452,56

Restrito

ESCOLARIDADE
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio Técnico
em Contabilidade
Curso Superior Completo ou Técnico em
Contabilidade - CRC
Ensino Médio
Contabilidade

Completo

ou

Técnico

em

Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Ensino Médio Completo ou Técnico em
Contabilidade
Ensino Médio Completo ou Técnico em
Contabilidade
Ensino Médio Completo ou Técnico em
Contabilidade

.
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI

CARGO ATUAL
Secretário Municipal de Saúde
Assessor Especial de Políticas de Saúde
Assessor Especial de Programas e
Projetos em Saúde
Diretor do Departamento Municipal de
Programas, Projetos e Serviços de
Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚMERO
FORMA DE
VENCIMENTO
ESCOLARIDADE
DE VAGAS
RECRUTAMENTO
01
R$ 4.100,00
Amplo
Curso Superior Completo.
Curso Superior Completo na área de Saúde e
01
R$ 2.600,00
Amplo
Registro no Conselho respectivo
Curso Superior Completo na área de Saúde e
01
R$ 2.600,00
Amplo
Registro no Conselho respectivo
01

R$ 2.000,00

Amplo

Chefe da Divisão de Administração em
Saúde

01

R$ 1.452,56

Restrito

Chefe da Divisão de Vigilância em Saúde

01

R$ 1.452,56

Restrito

Chefe do Setor de Saúde do Trabalhador

01

R$ 1.162,04

Restrito

Chefe do Setor de Vigilância
Epidemiológica

01

R$ 1.162,04

Restrito

Chefe do Setor de Vigilância Sanitária

01

R$ 1.162,04

Restrito

01

R$ 2.000,00

Amplo

01

R$ 2.000,00

Amplo

01

R$ 2.000,00

Amplo

02

R$ 2.000,00

Amplo

Coordenador de Ações da Saúde
(Endemias)
Coordenador de Ações da Saúde
(Regulação)
Coordenador de Ações da Saúde (DST,
AIDS)
Coordenador do CAPS

Curso Superior Completo
Curso Superior
COREN/MG.

Completo

–

Enfermagem

Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos
informática
Curso
SuperiordeCompleto
na área de Saúde e
Registro no Conselho respectivo
Curso Superior Completo – Enfermagem
COREN/MG
Curso Superior Completo na área de Saúde e
Registro no Conselho respectivo.
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI

CARGO ATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚMERO
FORMA DE
VENCIMENTO
DE VAGAS
RECRUTAMENTO

Assessor para Políticas e Ações de
Transporte em Saúde, Nível IV

01

R$ 2.000,00

Amplo

Coordenador de Atendimentos da Saúde

04

R$ 1.452,56

Amplo

Assessor para Ações da Saúde
Regulação, TFD, SUS FÁCIL, Nível I

04

R$ 937,00

Amplo

ESCOLARIDADE
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio.
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível fundamental e conhecimentos
de informática

ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI
CARGO ATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NÚMERO
FORMA DE
VENCIMENTO
DE VAGAS
RECRUTAMENTO

Secretário Municipal de Educação e
Cultura

01

R$ 4.100,00

Amplo

Diretor do Departamento Municipal de
Assuntos Educacionais

01

R$ 2.000,00

Amplo

Diretor do Departamento Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo

01

R$ 2.000,00

Amplo

Assessor Técnico de Políticas da
Educação

01

R$ 1.452.56

Amplo

Chefe da Divisão de Apoio Pedagógico

01

R$ 1.452,56

Restrito

Coordenador Pedagógico

01

R$ 2.000,00

Amplo

ESCOLARIDADE
Curso Superior Completo na área de Educação
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Ensino
Superior,
licenciatura
plena,
conhecimentos específicos, Pedagogia, Normal
Superior e conhecimentos de informática.
Ensino
Superior,
licenciatura
plena,
conhecimentos específicos, Pedagogia, Normal
Superior e conhecimentos de informática.
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI

CARGO ATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NÚMERO
FORMA DE
VENCIMENTO
DE VAGAS
RECRUTAMENTO

Chefe de Divisão de Assistência ao
Educando

01

R$ 1.452,56

Restrito

Chefe da Divisão de Administração da
Educação

01

R$ 1.452,56

Restrito

Chefe da Divisão de Manutenção de
Merenda Escolar

01

R$ 1.452,56

Restrito

Chefe da Divisão de Apoio ao Transporte
Escolar

01

Assessor de Transporte Escolar

01

R$ 1.452,56

Amplo

Assessor de Políticas de Esportes

01

R$ 1.452,56

Amplo

Assessor de Políticas Culturais

01

R$ 1.452,56

Amplo

R$ 1.452,56

Restrito

ESCOLARIDADE
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
Formação em nível médio ou conclusão de curso
de educação profissional de nível médio e
conhecimentos de informática
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI

CARGO ATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÚMERO
FORMA DE
VENCIMENTO
DE VAGAS
RECRUTAMENTO

ESCOLARIDADE

Secretário Municipal de Assistência
Social

01

R$ 4.100,00

Amplo

Formação em nível médio

Diretor do Departamento Municipal de
Gestão do Suas

01

R$ 2.000,00

Amplo

Ensino Superior e conhecimentos específicos na
área.

Assessor Técnico de Proteção Social
Básica

01

R$ 2.000,00

01

R$ 1.452,56

01

R$ 1.452,56

Restrito

Ensino Superior, conhecimentos específicos,
Serviço Social e Registro no CRESS/MG.

01

R$ 1.452,56

Restrito

Ensino Superior, conhecimentos específicos,
Serviço Social e Registro no CRESS/MG.

Chefe do Setor de Programas, Projetos e
Benefícios

01

R$ 1.162,04

Restrito

Chefe do Setor de Políticas da PSEAC

01

R$ 1.162,04

Restrito

Chefe do Setor de Políticas da PSEMC

01

R$ 1.162,04

Restrito

Coordenador de Acolhimento
Institucional.

01

R$ 1.452,56

Amplo

Coordenador do Programa Bolsa Família

01

R$ 1.452,56

Amplo

Coordenador do CREAS

01

R$ 1.452,56

Amplo

Chefe da Divisão de Proteção Social
Especial
Chefe
da
Divisão
de
Vigilância
Socioassistencial,
Monitoramento,
Avaliação e Controle Social
Chefe da Divisão de Proteção Social
Básica

Amplo

Formação em Ensino Superior, Serviço Social, e
ou Psicologia com Registro no Conselho
respectivo
Ensino Superior, conhecimentos específicos,
Serviço Social e Registro no CRESS/MG.

Restrito

Formação em nível médio e conhecimentos de
informática
Formação em nível médio e conhecimentos de
informática
Formação em nível médio e conhecimentos de
informática
Formação em nível médio e conhecimentos de
informática
Formação em nível médio e conhecimentos de
informática
Formação em Ensino Superior, Serviço Social e
Registro no CRESS/MG.
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ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenador do CRAS

01

R$ 1.452,56

Amplo

Formação em Ensino Superior, Serviço Social
com Registro no CRESS/MG ou Psicólogo com
Registro no CRP/MG.

Orientador do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

01

R$ 1.162,04

Amplo

Ensino médio e conhecimentos de informática

Orientador de Avaliação e Controle Social

01

R$ 1.162,04

Amplo

Ensino médio e conhecimentos de informática

ANEXO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS

ART.5º DESTA LEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
NÚMERO
FORMA DE
CARGO ATUAL
VENCIMENTO
ESCOLARIDADE
DE VAGAS
RECRUTAMENTO
Secretário Municipal de Obras,
01
R$ 4.100,00
Amplo
Formação em nível médio
Serviços Urbanos e Rurais.
Diretor do Departamento Municipal de
01
R$ 2.000,00
Amplo
Formação em nível médio
Obras e Serviços Públicos
Chefe de Divisão de Transportes

01

R$ 1.452,56

Restrito

Formação em nível médio

01

R$ 1.452,56

Restrito

Formação em nível médio

01

R$ 1.452,56

Restrito

Formação em nível médio

Coordenador de Serviços Públicos
Chefe do Setor de Manutenção de
Maquinário
Chefe do Setor de Manutenção de
Próprios Públicos

01

R$ 1.452,56

Amplo

Formação em nível médio

01

R$ 1.162,04

Restrito

Formação em nível médio

01

R$ 1.162,04

Restrito

Formação em nível médio

Chefe do Setor de Fiscalização

01

R$ 1.162,04

Restrito

Formação em nível médio

Chefe de Divisão de Serviços Urbanos
e Rurais
Chefe de Divisão de Limpeza Pública
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ART.5º DESTA LEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NÚMERO
FORMA DE
CARGO ATUAL
VENCIMENTO
ESCOLARIDADE
DE VAGAS
RECRUTAMENTO
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
01
R$ 4.100,00
Amplo
Formação em nível médio
Ambiente
Diretor do Departamento Municipal de
Administração de Políticas Agrícolas e Meio
Ambiente

01

R$ 2.000,00

Amplo

Formação em nível médio.

Assessor de Políticas Agrícola e Ambiental
Chefe da Divisão de Acompanhamentos e
Organizações Sociais
Chefe da Divisão de Fomento Agrícola e
Aquisição de Alimentos
Coordenador do Programa Minha Casa Minha
Vida Rural
Coordenador de Políticas de Desenvolvimento
Rural

01

R$ 2.000,00

Amplo

Formação em nível médio.

01

R$ 1.452,56

Restrito

Formação em nível médio

01

R$ 1.452,56

Restrito

Formação em nível médio

01

R$ 1.452,56

Amplo

Formação em nível médio

01

R$ 1.452,56

Amplo

Formação em nível médio

Coordenador de Políticas de Meio Ambiente

01

R$ 1.452,56

Amplo

Formação em nível médio
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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 1.555, DE 05 DE ABRIL DE 2017.
Dispõe sobre nova redação a artigos que menciona e dá outras providências.
O Povo do Município de Águas Formosas, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a
seguinte lei.
Art.1º- O artigo 6º, do Capítulo II, DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, da Lei
Complementar Municipal Nº. 1.461, de 28 de Maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
IV- Subsecretaria do Distrito de Água Quente e comunidades do município.
Parágrafo único- A Subsecretaria do Distrito de Água Quente e comunidades do
município tem a finalidade de facilitar o contato com a população e prestar atendimento de
serviços públicos, cuidar da manutenção e limpeza do sistema viário, dos espaços públicos,
atendendo demandas diretas dos munícipes residentes no território de sua abrangência.
Art.2º- O artigo 11, do Capítulo II, DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, da Lei
Complementar Municipal Nº. 1.461, de 28 de Maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
Art.11- A estrutura dos órgãos componentes da Administração Direta obedecerá ao
seguinte escalonamento e terá a seguinte denominação:
II- 2º grau hierárquico: Subsecretaria; Departamentos;
Art.3º- O CAPÍTULO V, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL, do artigo 28, da Lei Complementar
Municipal Nº. 1.461, de 28 de Maio de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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CAPÍTULO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
COORDENAÇÃO GERAL
Art.28- A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Coordenação Geral
tem por finalidade coordenar a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas visando
ao desenvolvimento econômico, social e institucional do Município; propor e executar políticas
públicas de desenvolvimento sustentável, recursos humanos, orçamento, recursos logísticos,
tecnologia da informação e comunicação; modernização administrativa; administração geral, de
material e compras, bem como exercer a coordenação geral das ações de governo e a gestão da
estratégia governamental, competindo- lhe:
I- planejar e coordenar a ação governamental, mediante a elaboração, o acompanhamento e o
controle de planos, programas e projetos, de duração anual e plurianual;
II- elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das políticas públicas
estabelecidas pelo Governo Municipal;
III- coordenar, em articulação com os demais órgãos e entidades da Administração Pública local, o
desenvolvimento de projetos destinados à captação e negociação de recursos, e apoiar o
monitoramento da aplicação;
IV- executar as atividades relacionadas com o incentivo à melhoria, fiscalização, licenciamento,
interdição e o incremento do desenvolvimento dos setores comerciais, industriais e de prestação de
serviços, instalados e/ou a serem instalados no território do Município de Águas Formosas;
V- promover eventos para a divulgação das potencialidades de desenvolvimento e expansão das
atividades econômicas do Município;
VI- estabelecer normas, ações e políticas de recursos humanos direcionadas ao recrutamento e
seleção, à avaliação, ao desenvolvimento, à qualificação e à valorização do servidor público, assim
como orientar, coordenar, acompanhar e supervisionar sua implementação;
VII- promover a orientação normativa, a supervisão técnica, a fiscalização, a execução e o
controle das atividades de administração e pagamento de pessoal da Administração Pública do
Poder Executivo;
VIII- coordenar e avaliar a alocação de recursos orçamentários e financeiros, tendo em vista as
necessidades dos órgãos e das unidades da Administração Pública Municipal, para o cumprimento
dos objetivos e metas governamentais, bem como acompanhar sua execução;
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IX- estabelecer normas, coordenar, acompanhar e supervisionar ações voltadas para a
modernização da Administração Pública Municipal;
X- propor e implementar políticas de modernização de tecnologia da informação e comunicação
do Município, bem como promover à orientação normativa, a coordenação, a execução e o
controle das atividades relativas a patrimônio, protocolo, arquivo, serviços gerais e transporte
oficial;
XI- planejar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à administração de
material, compras e licitação;
XII- fiscalizar as concessões, permissões e autorizações de serviços públicos municipais;
XIII- estabelecer diretrizes e normas para a disponibilização de informações a cidadãos, empresas,
governo e servidores;
XIV- promover periodicamente reuniões com os titulares dos órgãos, para verificar se o programa
da administração está sendo executado conforme determinação do Prefeito;
XV- coordenar e supervisionar as atividades executadas pela Subsecretaria do Distrito de Água
Quente e comunidades do Município;
XVI- executar outras atividades correlatas.
Art.29- A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Coordenação Geral
compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:
I- Subsecretaria do Distrito de Água Quente e comunidades do município.
II-Departamento Municipal de Planejamento, Gestão, Projetos e Desenvolvimento Sustentável.
1. Divisão de Gestão de Ações Integradas de Desenvolvimento Sustentável;
II- Departamento Municipal de Material, Compras, Licitação e Gestão de Contratos.
1. Divisão de Material e Compras;
2. Divisão de Processos Licitatórios e Gestão de Contratos;
3. Divisão de Patrimônio;
4. Divisão de Protocolo, Arquivo e Tecnologia da Informação.
III- Departamento Municipal de Pessoal e Recursos Humanos
2. Divisão de Apoio e Movimentação de Pessoal;
3. Divisão de Registros e Pagamento de Pessoal.
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Art.29. A- A Subsecretaria do Distrito de Água Quente e comunidades do Município
compete:
I-promover a articulação da Subsecretaria com os órgãos centrais informando sobre o
cumprimento das normas estabelecidas para o âmbito do Distrito de Água Quente e comunidades.
II- promover a manutenção e execução de obras de pequeno porte tais como: abertura de ruas;
patrolamento de vias públicas, encascalhamento de logradouros, calçamento ou asfaltamento de
ruas, praças e avenidas, colocação de meios-fios, construção de sarjetas, manilhamento,
recuperação de calçamento e ou pavimentação asfáltica de vias públicas, pequenos reparos em
prédios públicos e outras dependências públicas;
III- promover atividades relacionadas com incentivo à melhoria, fiscalização e execução dos
serviços públicos do Distrito de Água Quente e comunidades rurais;
IV- velar pelo desenvolvimento econômico, ambiental, social e político do Distrito de Água
Quente e comunidades rurais por meio do atendimento das demandas dos munícipes de forma
tempestiva e menos onerosa possível, bem como fomentar melhorias do serviço público;
V- executar outras atividades correlatas;
Art.29. B- Ao Departamento Municipal de Planejamento, Gestão, Projetos e
Desenvolvimento Sustentável compete:
I- formular, planejar, executar, avaliar e coordenar a ação governamental, mediante a elaboração,
o acompanhamento e o controle do Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado e Sustentável
(PMDIS), de duração anual e plurianual, e proposição de diretrizes para o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental do município garantindo a execução de seu planejamento estratégico;
II- assegurar a integração das ações entre as secretarias, conceber e articular a execução,
acompanhar metas e os resultados e identificar as restrições e dificuldades das políticas públicas
no âmbito municipal;
III- integrar esforços nas esferas de governo federal, estadual e municipal orientando o processo de
planejamento ampliado das atividades da prefeitura visando o melhor atendimento das demandas
da sociedade e ao desenvolvimento sustentável do município;
IV- criar, coordenar e supervisionar as atividades das Unidades de Atendimento Integrado nas
comunidades rurais e o Polo Municipal de Desenvolvimento Integrado Sustentável;
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V- orientar, compatibilizar e avaliar a alocação de recursos orçamentários e financeiros em vista
das necessidades dos órgãos e unidades da Administração Pública para o cumprimento dos
objetivos e metas municipais, bem como acompanhar a sua execução;
VI- estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a cidadãos,
empresas, governo e servidores para consolidar a gestão de informação e dos recursos de
tecnologia de comunicação;
VI- incrementar políticas, diretrizes e metodologias para integração e racionalização dos processos
organizacionais do município, buscando simplificar a relação do município com cidadãos,
empresas, governo e servidores;
VII- coordenar a formulação, a execução, a integração de políticas públicas voltadas para a gestão
administrativa sustentável e solidária;
VII- propor e difundir modelos, estabelecer normas, coordenar, acompanhar e supervisionar ações
voltadas para a modernização da Administração Pública Municipal e gerir informações
institucionais;
VIII- promover a orientação normativa e a supervisão técnica relativa às parcerias entre o Poder
Executivo e as organizações da sociedade civil, analisando a sua viabilidade técnica e política;
IX- promover estudos de viabilidade socioeconômica e ambiental de agroindústrias para o
beneficiamento de produção, geração de emprego e renda no meio rural e urbano;
X- fomentar ações de desenvolvimento da agricultura urbana, periurbana e rural do Município de
Águas Formosas, distrito de Água Quente e zonas rurais, de forma integrada e sustentável;
XI- prestar assessoria direta ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Planejamento,
Administração e Coordenação Geral acerca dos projetos e programas voltados para o município;
XII- buscar a integração participativa entre os Governos Estadual e Federal, bem como da
iniciativa privada voltada a projetos que beneficiem o desenvolvimento socioeconômico e
sustentável do município, bem como a produção de emprego e renda, no meio urbano e rural;
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XII- trabalhar de forma integrada e participativa com todas as secretarias do município e avaliar,
visando subsidiar a tomada de decisões do prefeito, os projetos, programas e convênios
executados no âmbito da administração pública, principalmente sobre o seu impacto financeiro,
político, humano e ambiental;
XIV- criar possibilidades para a implementação de uma gestão pública participativa com a
integração contínua com a sociedade civil;
XV- orientar todas as secretarias, órgãos e setores do município acerca de trabalhos voltados ao
benefício da coletividade, bem como criar programas de desestímulo ao desperdício do dinheiro
público;
XVI- orientar as secretarias acerca dos investimentos realizados, dos programas idealizados e dos
convênios firmados, bem como seu custo-benefício a pequeno, médio e longo prazo, impacto
financeiro e político e retorno de melhorias para a sociedade;
XVII- organizar seminários, encontros, workshops e palestras voltadas às secretarias e servidores
acerca da otimização dos gastos públicos e do fomento de políticas públicas voltadas para
melhorias da sociedade, além de procurar estabelecer uma política educativa do funcionalismo
público;
XVIII - executar outras atividades correlatas.
Art.4º- Ficam criados todos os órgãos e unidades, que compõem a estrutura
administrativa básica e regimental da Prefeitura Municipal de Águas Formosas mencionados nesta
Lei, os quais serão instalados e implantados a partir da data de sua publicação.
Parágrafo único - A subordinação hierárquica define-se no enunciado das
competências e no organograma regimental da Prefeitura Municipal de Águas Formosas que
acompanha a presente Lei no Anexo I.
Art.5º - Ficam criados os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo e
de recrutamento restrito de acordo com o disposto no Anexo II.
Art.6º- Os Anexos I e II integram e acompanham esta Lei.
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Art.7º- As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas, no corrente
exercício, por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.
Art.8º- Acompanha esta Lei, Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, nos termos do inciso I, do art.16,
da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art.9º- As leis que tratam da Organização e Estrutura da Administração Pública do
Poder Executivo do Município de Águas Formosas deverão ser consolidadas em um período de
até 90 dias, após a publicação desta Lei Complementar Municipal.
Art.10- Revogadas as disposições em contrário, especificamente as contidas na Lei
Complementar Municipal Nº. 1.461, de 28 de maio de 2014, esta Lei entra em vigor, na data de
sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 01 de abril de 2017.

Prefeitura Municipal de Águas Formosas, 05 de abril de 2017.

ALFEU OLIVEIRA AMADOR FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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Secretário Municipal de Educação e Cultura
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e
Rurais.
Secretário Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Assistência Social.
Secretário Municipal de Finanças
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e
Coordenação Geral.
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