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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Oros
Gabinete da Prefeita

Lei Municipal n°. 006/2009, DE 06 DE MARCO DE 2009 .

estrutura
a
Reforma
administrativa e orqanoqrama
das secretarias da Prefeitura
Municipal de Oros, extinque
e
pastas
aqrupa
pasta,
atribuiciies, mantem pastas de
antes existentes e cria novas
pastas e carqos, e di, outras
providencias, etc .
Faco saber que a CAMARA Municipal de Oros APROVOU, e
eu, SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei:

Art. 1 °. - Serao pastas de secretarias municipais com a institulcao de
seus respectivos titulares, secretarios municipais, de simbolo CCl, nivel
1, com rernuneracao unica e indivisivel, de livre norneacao e exoneracao
pelo Executivo Municipal, as seguintes:
I - Secretaria Municipal de Governo e Articulacao - com 01 vaga para o
cargo de Secretario, simbolo CCG l, nivel 1, sendo esta pasta instituida
por esta lei, que tera as seguintes atribulcoes:
a) lncorporara as atribuicoes da adrnlnlstracao municipal, com cs
seus setores de arquivo, patrim6nio, almoxarifado, alern do
manuseio, ernissao e recebimento dos documentos pubhcos ou
particulares de ernlssao ou nao da admtnlstracao publica
municipal;
b) Interacao com as demais secretarias municipais, procedendo com
a articulacao com as demais secretarias, das secretarias com o
Executive Municipal, do publico com as secretarias, e do publico
com o Executivo, seja em forma de comunidades organizadas ou
nao;
c) Atuara e fara o papel de ouvidor geral do Municipio, levando aos
orqaos, secretarias e Executivo Municipal, os reclames da
Sociedade organizada ou nao, de outros entes publicos nas
diversas esferas, e do publico em geral;
d) Atuara na qerencia da adrrunistracao municipal, em colaboracao e
parceria com as demais pastas, interagindo com todas, com o
objetivo de maximizar as acoes das secretarias e orqaos publicos
em prol do Municipio e de sua populacao, e atuando tarnbern,
como representante do Municipio quando se fizer presente e se
apresentar por necessario:
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e) Atuar a diante das assessorias e prestadores de services do
Municipio, representados por pessoas fisicas e/ou juridicas, com
o objetivo de prestigiar os services em prol da adrnlnistracao
publica e otimizar os mesmos servicos;
f) Proceder e realizar reuni6es entre os secretarios municipais e seus
departamentos e coordenac;6es, sob sua orientacac, sendo sua
tarnbern a atribuicao de coordenar ac;6es conjuntas entre
secretarias e das proprias secretarias municipais;
g) Elaborar e emitir portarias em nome da pasta, para complementar
acoes que lhe sao atribuidas, porque aqui delegada tal atribuicao
e responsabilidade, promover trabalhos e acoes de reorqantzacao
das estruturas administrativas das demais secretarias municipais;
h) COORDENAR AS A(OES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA
MUNICIPAL DE TRANSITO, herdada da pasta e atribuicao da
secretaria de adrninistracao, instituida tal estrutura pela lei
municipal n. 089/2008, de 1 °. De Dezembro de 2008, coma
tambem, todas as demais estruturas advindas da pasta dividida da
administracao e de suas atribuic;6es;
i) O titular da pasta de Governo e Articulacao, tera subordinacao
direta ao Executivo Municipal, mantendo-se em igual status dos
demais secretarios, porern, com atribuicoes somadas diferentes
das demais secretarias, ja que tarnbern tera que as sessora-Ias,
orlenta-las. coordena-Ias e qerencia-las, esta ultirna atribuicao,
somente em casos de ac;6es conjuntas de duas ou mais secretarias
municipais;
j) Representar a administracao municipal na ausencia do titular do
Executivo na atividade de fazer funcionar e conduzir as acoes da
mes ma;
k) Promover, colaborar e divulgar para o desenvolvimento dos
trabalhos e acoes das diversas secretarias municipais e de seus
titulares, apoiando suas diversas acoes, corrigindo-as quando
necessario, melhorando-as quando possivel, e somando sempre,
estorcos para que de forma efetiva as acoes desenvolvidas
obtenham os melhores resultaclos possiveis;
PARAGRAFO UNICO: A completa constituicao da pasta, juntamente as
das demais pastas, sera apresentada em lei municipal especifica e
restrita a materia, ao mesmo tempo em que seu funcionamento,
absorvera as dotac;6es orcarnentanas e rubricas previstas para as
atividades de administracao, e na falta destas, de j a autorizado o
Executivo Municipal autorizado a adotar todas as providencias contabeis
para suprir tais carencias .
Art. 2°. - Fica extinta a Secretaria Municipal de Adrninistracao e
Financ;as, passando todas as atribuic;6es da Admlnistracao e suas
respectivas estruturas e cargos proprios da adrninistracao, para a
Secretaria DE GOVERNO E ARTICULAC:AO, ao mesmo tempo em que
criada e instituida a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC:AS E
PLANEJAMEl�TO, corn 01 cargo comissionado de Secretario, simbolc
CCFIN 1, nivel 1, com as atribuic;6es da pasta de antes composta para
Financ;as, e mais as atribuic;6es de planejamento administrativo e
financeiro em prol do Municfpio de Oros e da Adminisrracao Municipal
de Oros, que funcionara sob as dotac;6es e rubricas previstas no
orc;amento municipal para as atribuicoes de financas .
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Art. 3°. - Fica extinta a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto,
tomando seu lugar, tao somente, por aqui instituida, a SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCA<;:Ao, desmembrando-se as atribuic;:6es e atividades
de Cultura e Desportos ou Esportes .
Paraqrafo imico: A Secretaria Municipal de Educacao, funcionara para o
ano e exercicio financeiro de 2009, sob as dotac;:6es orcarnentanas da
Secretaria de Educacao Cultura e Desporto, sendo criado nesta lei o cargo
de Secretario Municipal de Educacao, simbolo CCEl, nivel 1 .
Art. 4°. Fica instituida e mantida na estrutura administrativa de Oros, a
Secretaria da Juventude, somadas as atribuic;:6es e atividades voltadas para
o Esporte e Cultura, com a SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,
ESPORTE E CULTURA, com 01 cargo comissionado de simbolo CCJl, nivel 1,
Secretario Municipal daJuventude, Esporte e Cultura, com as atribuic;:6es de
tais atividades, e despesas para seu funcionamento ja previstas no
orc;:amento municipal, somadas aquelas rubricas e dotac;:6es dirigidas
Cultura e ao Esporte no arnbito do Municipio de Oros .

a

Art. 5°. - Fica mantida na estrutura administrativa de Oros, a Secretaria da
Saude, que tera a denorninacao de SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU DE, com
01 cargo comissionado de Secretario, de simbolo CCSl, nivel 1, Secretario
Municipal da Saude. As despesas de funcionamento e custeio da Secretaria
Municipal da Saude, serao as mesmas previstas no orc;:amento 2009
previstas para a Secretaria da Saude e todas as atividades voltadas e
desenvolvidas em prol da saude em Oros e de sua populacao .
Art. 6°. - Fica extinta a Secretaria de Acao Social sob tat nomenclatura, ou
sob outra qualquer, diferente da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO
A<;:AO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA, instituida nesta lei, que funcronara
e tera seu funcionamento garantido o custeio para o exercicio 2009, sob as
rubricas e dotac;:6es dirigidas a acao social no Municipio de Oros para o
mesmo exercicio, sendo seu titular o Secretario de TRABALHO, A<;:AO
SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA DE OROS, simbolo CCASl, nivel 1, com
todas as atribuic;:6es e atividades voltadas para ac;:6es sociais, trabalho,
empreendedorismo, economia solidaria e ac;:6es afins no ambito de
Oros, qeoqrafico e administrativo, alern de contar com ac;:6es que
excedem aos seus limites qeoqraficos e administrativos .
Art. 7°. - Fica instituida a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E, URBANISMO, com 01 cargo de Secretario de Obras ,
Transportes e Urbanismo, simbolo CCOUl, nivel l, funcionamento sob
o orc;:amento, rubricas e dotac;:6es da pr6pria pasta de antes existentes
que incluia tais atividades e por forca da criacao desta extinta, para na
falta de dotacao, de ja restar autorizado o Executivo Municipal a
suplementar, abrir creditos, anular e adotar todas as providencias
necessarias contabeis, ao seu regular funcionamento durante todo o
exercicio de 2009, ja que, para o exercicio de 201 O ja devera contar
com seu orc;:amento proprio .
Art. 8°. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA,
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DE OROS, com 01
cargo
comissionado de secretario municipal de agricultura e abastecimento,
simbolo CCAA 1, nfvel l, que funcionara com as dotac;:6es e rubricas
previstas para a pasta. e suas atividades inerentes, na falta de tais
dotacces. de ja autorizado o Executivo Municipal, a proceder com as
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medidas e providencias contabeis para viabilizar o necessarlo custeio
para o exercicio de 2009 .
Art. 9°. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA, com 01
cargo de Secretario Municipal de Aquicultura e Pesca, sirnbolo CCAQl,
nfvel 01, que funcionara e tera seu custeio para o exercicio de 2009, nas
rubricas e dotac;:6es definidas para as atividades da pasta, e na falta de
inclusao de tais atividades no orc;:amento municipal, serao adotadas as
provtdencias e medidas contabeis pelo Executivo Municipal, tudo deja
autorizado para tal fim, sendo extinta toda e qualquer atribuicao desta
pasta acaso prevista de antes para outra .
Art. 10°. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, com 01 cargo
comissionado de Secretario Municipal de Turismo e Meio-ambiente,
simbolo CCTMl, nfvel 1, que funcionara no exercicio de 2009, sob as
dotac;:6es previstas para a pasta de Turismo, e ainda, deja autorizado, a
abertura dos creditos adicionais, suplementac;:6es e demais providencias
contabeis, que se fac;:am necessarias para o fiel desempenho de tais
atribuic;:6es e atividades da pasta para o exercicio de 2009. Fica extinta
por via de consequencla SECRET ARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE OROS .
Art. 11 °. - GABINETE DO PREFEITO, com 01 cargo de CHEFE DE
GABINETE, status de Secretario Municipal, simbolo CCGl, nivel 1,
mantido em toda sua estrutura e plenitude, com funcionamento e
custeio ja garantido no orc;:amento do Municipio para o exercicio 2009 .
Art. 12°. - Os cargos comissionados e estrutura a partir do segundo
escalao de cada uma das secretarias municipais institufdas por esta lei,
serao apresentada em lei pr6pria, considerando-se instituidos os cargos
comissionados de secretarios municipais e assernelhados previstos
nesta lei.
Art. 13°. - Os casos omissos desta lei serao supridos por portarias do
Executivo Municipal deja autorizadas .
Art. 14°. - Ficam revogadas as disposic;:6es em contrario a presente lei,
que passa a vigorar a partir de sua publicacao que devera ser imediata a
sua aprovacao .

PA<;:O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS, em 06 de Marco de 2009 .
a.��BEZERRft
MARIA DE
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Prefeita
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