
 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Manhuaçu 
 

 

Secretaria Municipal de Administração 

 

A Secretaria Municipal de Administração foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que “Dispõe 

sobre os princípios básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de Manhuaçu”. 

 

SEÇÃO V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 23 – À Secretaria Municipal de Administração compete: 

I - Planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades de administração e 

desenvolvimento de recursos humanos, de administração de materiais, patrimônio, informática e 

serviços gerais; 

II - Administrar o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura promovendo a sua 

permanente atualização; 

III - Preparar, julgar e adjudicar os processos licitatórios pertinen-tes, através da Comissão 

Permanente de Licitação; 

IV - Controlar a guarda, distribuição e consumo de material; 

V - Administrar os bens patrimoniais, móveis e imóveis, promo-vendo a sua manutenção, guarda e 

seguro; 

VI - Coordenar e acompanhar a execução de planos, projetos e atividades de informática junto aos 

órgãos e entidades da Administração Municipal; 

VII  - Coordenar e executar os serviços gerais, tais como: recepção, zeladoria, copa, reprografia, 

telefonia e vigilância. 

Parágrafo Único – As competências e atividades das Unidades Administrativas da Secretaria 

Municipal de Administração serão definidas por ato do Poder Executivo. 

 

Procuradoria Jurídica 

 



A Procuradoria Jurídica foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que “Dispõe sobre os princípios 

básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de Manhuaçu”. 

SEÇÃO II 

DA PROCURADORIA JURÍDICA 

Art. 20 – À Procuradoria Jurídica compete: 

I - Prestar assessoramento e apoio em matéria de natureza téc-nica, legal e jurídica; 

II - Proceder à análise técnico – consultiva de projeto de lei e de-mais instrumentos jurídicos de 

natureza geral, bem como elaborar as respectivas justificativas; 

III - Preparar e fundamentar razões de veto; 

IV - Emitir pareceres em consultas solicitadas pelo Prefeito, por ór-gãos da administração municipal 

e em processos administrativos; 

V - Orientar os Secretários Municipais sobre a interpretação e aplicação de legislação; 

VI - Representar a Municipalidade e a Fazenda Pública em qual-quer instância judiciária, atuando 

em feitos em que as mesmas sejam autora ou ré, assistente ou oponente, bem como nas habilitações 

em inventários, falências e concursos de credores; 

VII - Defender judicial e extra judicialmente, ativa e passivamente, os atos e prerrogativas do 

Prefeito Municipal, ou de qualquer autoridade da Administração Direta do Município. 

VIII - Ajuizar e acompanhar as ações e executivos fiscais. 

IX  - Promover sindicâncias, investigações sumárias e inquéritos administrativos, bem como emitir 

pareceres em matéria disciplinar. 

 

Secretaria Municipal de Fazenda 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que “Dispõe sobre 

os princípios básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de Manhuaçu”. 

... 

SEÇÃO VI 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Art. 24 – À Secretaria Municipal de Fazenda compete: 

I - Coordenar a elaboração de planos plurianuais e setoriais de governo e do orçamento anual, bem 

como acompanhar e avaliar a sua execução física, orçamentária e financeira; 

II - Identificar, viabilizar e coordenar a captação de recursos externos necessários ao cumprimento 

das metas governamentais; 

III - Planejar, coordenar, orientar, executar e avaliar as políticas financeira, fiscal e tributária; 

IV - Participar da elaboração e implementação da política de desenvolvimento econômico e social 

do Município; 

V - Planejar, dirigir, executar e exercer o controle da arrecadação de receitas e da fiscalização das 

atividades econômicas sujeitas à tributação muni-cipal, bem como proceder à inscrição da Dívida 

Ativa; 



VI - Promover os registros e elaborar os demonstrativos contábeis do Município bem como o 

Balanço Anual, em atendimento à Lei Orgânica e dispositivos Constitucionais; 

VII - Acompanhar a execução orçamentária, física e financeira, visando ao controle e à avaliação 

dos seus resultados e à eficácia de sua ação; 

VIII  - Administrar financeiramente os recursos, os fundos e a dívi-da pública municipal. 

Parágrafo Único – As competências e atividades das Unidades Administrativas da Secretaria da 

Fazenda serão definidas por ato do Poder Executivo. 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

A Secretaria Municipal de Planejamento foi instituída através da LEI Nº. 2.707/2007 que “Dispõe 

sobre a criação da Secretaria Municipal de Planejamento, e acrescenta o Inciso VIII, no Artigo 15, 

Lei nº 2.414/2003, e dá outras providências”. 

 

Art. 1º - Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento, no Município de Manhuaçu, Estado de 

Minas Gerais. 

  § - ÚNICO: Acrescenta o Inciso VIII, no Artigo 15, da Lei nº 2.414, de 31 de Dezembro de 2003, 

para incluir a Secretaria Municipal de Planejamento, na estrutura administrativa e organizacional da 

Prefeitura. 

  Art. 2º - A Secretaria Municipal de Planejamento, terá por objetivo efetuar todo o planejamento 

administrativo do Município, incluindo planejamento na área fiscal, orçamentária, de recursos 

humanos e qualquer outra área de interesse do Executivo, traçando metas, planos e programas para 

melhor desenvolvimento dos serviços e atividades da administração. 

  Art. 3º - A Secretaria Municipal de Planejamento, será representada, pelo Secretário Municipal de 

Planejamento, nomeado por Decreto, pelo chefe do poder executivo municipal, cargo em comissão, 

de livre nomeação e exoneração, padrão de vencimento CC-IX. 

  Art. 4º - Os orçamentos municipais futuros, consignarão obrigatoriamente, as dotações necessárias 

à execução desta Lei. 

   § - Único: Fica o Poder Executivo autorizado, a abrir créditos especiais ou suplementares, se 

necessário, destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das obrigações ora 

autorizadas e que se vençam neste exercício, e, ainda, abrir crédito especial no valor total em caso 

de inexistência de dotações orçamentárias próprias, para assegurar o cumprimento da presente lei. 

  Art. 5º - Fica o Sr. Prefeito Municipal, autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber, 

mediante Decreto. 

  Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Secretaria Municipal de Saúde 

 

A Secretaria Municipal de Saúde foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que “Dispõe sobre os 

princípios básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de Manhuaçu”. 

 

SEÇÃO VIII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Art. 26 – À secretaria Municipal de Saúde compete: 

I - Planejar, organizar, supervisionar, dirigir, executar e avaliar as políticas e os planos municipais 

de saúde pública, bem estar social e meio ambien-te; 

II - Implementar e supervisionar o Sistema Único de Saúde no Município; 

III - Elabora e atualizar os planos de saúde em consonância com a realidade epidemiológica; 

IV - Compatibilizar e adequar normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de 

Saúde, de acordo com a realidade do Município; 

V - Administrar e gerir o Fundo Municipal de Saúde; 

VI - Coordenar e administrar os recursos humanos de saúde; 

VII - Zelar e manter a rede física instalada, pugnando pelo seu su-primento e funcionamento. 

§ Único - As competências e atividade das Unidades Administrati-vas da Secretaria Municipal de 

Saúde, serão definidas por ato do Poder Executivo. 

 

Secretaria Municipal de Obras 

 

A Secretaria Municipal de Obras foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que “Dispõe sobre os 

princípios básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de Manhuaçu”. 

SEÇÃO X 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

Art. 28 – À Secretaria Municipal de Obras compete: 

I - Definir as políticas municipais de planejamento e desenvolvimento urbano, dos transportes 

urbanos, de obras públicas e do saneamento básico; 

II - Planejar, coordenar, controlar, fiscalizar e executar as atividades relacionadas com a prestação 

de serviços públicos, de execução de obras públicas, do controle ambiental, de uso ocupação e 

parcelamento do solo, das posturas municipais; 

III - Manter e conservar praças, parques, jardins, prédios, ruas e vias municipais; 

IV - Emitir parecer em processo de concessão de licença de obras civis e de infra-estrutura e 



fiscalizar sua execução. 

V - Controlar o uso e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos; 

 

§ Único - As competências e atividades das Unidades Administrati-vas do Secretário Municipal de 

Obras, serão definidas por ato do Poder Executivo. 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que 

“Dispõe sobre os princípios básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de 

Manhuaçu”. 

SEÇÃO XII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

Art. 30 – À Secretaria Municipal de Assistência Social compete: 

I - Participar da elaboração da política municipal de assistência, de promoção e de desenvolvimento 

social; 

II - Promover a implementação da política habitacional, urbanização e regularização de áreas e 

loteamentos municipais destinados à população de baixa renda; 

III - Coordenar a política municipal de desenvolvimento biopsicosocial da criança e do adolescente 

atuando em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

IV - Exercer a coordenação da política municipal de Assistência e Apoio à Pessoa Deficiente; 

V - Coordenar, apoiar e prestar assessoria aos programas e às iniciativas de defesa dos direitos da 

mulher; 

VI - Prestar, diretamente ou com a participação de organizações da comunidade, assistência a 

indivíduos ou grupos carentes de renda, bem como atuar no atendimento à população em situação 

de emergência ou calamidade pública. 

 

Secretaria Municipal de Comunicação Social 

 

A Secretaria Municipal de Comunicação Social foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que 

“Dispõe sobre os princípios básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de 

Manhuaçu”. 

 

SEÇÃO VII 

DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 25 – À Secretaria de Comunicação compete: 



I - Prestar assessoramento direto e imediato ao Prefeito, em as-suntos relativos à Comunicação 

Social; 

II - Promover, coordenar e controlar as atividades de Comunicação Social da Prefeitura; 

III - Planejar, executar e acompanhar os trabalhos de cobertura jornalística das atividades da 

Administração Pública Municipais; 

IV - Promover solenidades e cerimoniais civis e militares, zelando pela observância das regaras de 

protocolo, contidas no cerimonial oficial; 

V - Propor e implantar o sistema de comunicação interna da Prefeitura; 

VI - Desenvolver atividades de relações públicas em geral; 

VII - Planejar, supervisionar e acompanhar a criação, a produção e a veiculação de campanhas, 

publicidades e propagandas da Prefeitura Municipal. 

 

Secretaria Municipal de Comunicação Social 

 

A Secretaria Municipal de Comunicação Social foi instituída através da LEI Nº. 2414/2003 que 

“Dispõe sobre os princípios básicos, a organização e a estrutura da Prefeitura do Município de 

Manhuaçu”. 

SEÇÃO VII 

DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 25 – À Secretaria de Comunicação compete: 

I - Prestar assessoramento direto e imediato ao Prefeito, em as-suntos relativos à Comunicação 

Social; 

II - Promover, coordenar e controlar as atividades de Comunicação Social da Prefeitura; 

III - Planejar, executar e acompanhar os trabalhos de cobertura jornalística das atividades da 

Administração Pública Municipais; 

IV - Promover solenidades e cerimoniais civis e militares, zelando pela observância das regaras de 

protocolo, contidas no cerimonial oficial; 

V - Propor e implantar o sistema de comunicação interna da Prefeitura; 

VI - Desenvolver atividades de relações públicas em geral; 

VII - Planejar, supervisionar e acompanhar a criação, a produção e a veiculação de campanhas, 

publicidades e propagandas da Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

 

 



 

 


