
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N2 641 ============= 

Dispõe sôbre a organização administrativa 
da Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
e contém outras providências. 

A Câmara Municipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Dos Princípios Norteadores §!!_ Ação Administrativa 

Jirtigo 12 - A Prefei turá"~dotará o planejamento como instrumento 
de ação para o desenvolvimento fÍsico-territorial.t. econômico, social 
e cultural da comunidade, bem como para a aplicaçao dos recursos huma
nos, materiais e financeiros do Govêrno Municipal. 

Artigo 22 - O planejamento compreenderá a elaboração dos seguin
tes instrumentos básicos: 

I - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 

II - Plano Plurianual de In$estimento; 

III - Programa Anual de Trabalho; 

IV - 0rçamento-Programs; 

V - Programa Financeiro Anual da Despesa. 

Artigo 32 - ~s atividades da Administração Municipal"- e espe -
~ialmente a execuçao da_planos e programas de govêrno, serao objeto 
]e permanente coordenaçao. 

Artigo 42 - A coordenaç~o será exercida em tôdos os níveis Qª 
1dministração, mediante atuaçao das chefias individuais, realizaçao 
ki:~temática de reuniões com a participação das chefias subordinadas 
1 a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada 
lÍ\'C>l administrativo. 

Artigo 52 - A Prefeitura, para execu~ão de obras e serviços, 
recorrerá sempre que admissível e aconselhavel, mediante contrato, 
c>ncessão, permissão ou convênio, a pessoal ou entidade de setor 
privado, de forma a alcançar melhor rendimento, evitando novos en
mrgos permanentes e ampliação desnecessária do quadro de servido
res. 

Artigo 62 - A Adminmstração Municipal, além dos contrôles 1 

:formais concernentes à obediência a preceitos legais e regulamen
i9res, deverá dispor de instrumentos de acompanhamento e avaliação 
ee resultados da atuação dos seus diversos Órgãos e Agenteso 
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Artigo 72 - Os serviços municipais deverão ser permanentemente 
atualizados, visando à modernização e racionalização dos métodos de 
trabalho, com o objetivo de Eroporcionar melhor atendimento ao EÚbli
co, atraves de rápidas decisoes, sempre que possível com execuçao ' 
imediata. 

Artigo 82 - Para a execução de seus programas a Prefeitura 1 

poderá utilizar-se de recursos colocados à sua disposição por entida
des públicas e privadas, nacionai~ e estrangeiras, ou consorciar-se 
com outras entidades para a soluçao de problemas comuns e melhor ' 
aproveitamento de recursos financeiroB e técnicos. 

_ Artigo 9º - A Administração Municipal deverá promover a inte
graçao da com~1nidade na vida político-administrativa do Município, 
através de orgãos coletivos, compostos de servidores municipais, ' 
representantes de outras esféras de govêrno e munícipes com atua 
ção destacada na coletividade ou com conhecimento especÍf". co de 
problemas locais. 

Artigo 10º - 1\ Prefeitura procurará elevar a produtividade 
de seus servidores - evitando o crescimento de seu quadro de pessoal 
através de seleção rigorosa de novos servidores e do treinamento e 
aperfeiçoamento dos servidores existentes, a fim de possibilitar o 
estabelecioento de_níveis adequadros de remuneração e a ascenção ' 
ãistemática a funçoes superiores. 

Artigo 112 - Na slaboração e execução de seus programas, a 
Prefeitura estabelecerá o criterio de prmoridade, segundo a -~ssen
cü;lidade da obra ou serviço e o atendimento do interêsse coletivo. 

T I T U L O II 
. 

Da Estrutu:r.& Adlllinistrativa 

Artigo 122 - A estrutura administrativa da Prefeitura Muni
cipal de Santa Luzia comp3e-se dos seguintes orgãos diretamente su
bordinados ao Chefe do Executivo. 

I - Orgãos de Assessoramento do Chefe do &xecutivo - -
a) Gabinête do Prefeito; 
b) Assessoria de Planejamento; 
c) Conselho Municipal de Educação e Cultura; 

II - Orgãos Auxiliares: 

a) Procuradoria; 
b) Departamento de Administração; 
c) Departamento da Fazenda. 

III- Orgãos Fins: 
Orgaos e;:;;-;egime de administração direta; 

a) Departamento de Obras, Viaçao e Serviços Urbanos; 
b) Departamento de Educação e Cultura; 
c) Departamento de Saúde e Bem-Estar Social; 
d) Departamento de Turismo; 
e) Departamento de Áglia e Esgôtos; 

IV - Orgão .::!.! Desconcetração Territorial: 
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T I T U L O III 

Da Competência dos Orgãos Municipais 

CAPITULO I 

Do Gabinete do Prefeito -----·--
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Artigo 13º - Competirá ao_Gabinete do Prefeito assistir o 
C~efe do Executivo_em suas funçoes políticas, atendimento de mu
nícipes e de lígaçao com os demais poderes e autoridades ; pres
tar-lhe auxílio buxocrãtico, preparando e!pediente« e arquivando 
seus atos; exercer as atívígades de relaçoes pYb~icas, inclusive 
de representaçao e dívulgaçao. 

C A P f T U L O II 

Da Jí•ssessoria de Pla,!25iê_mwnto 

.~rtj_go 14 - C0mpet:Lrá à Assesssoria de Planejamento, or,iZão 
de planejamento governamental, coordenar, assistir à el~boraçao 
e acompanhar a execuçao de planos e programas pelos orgaos da 
administração municipal, coordenar a elaborQção do orçamento -
programa do lifunicÍpio, e controlar a execuçao do orçamento de 
investimentos e do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 

C A P I T U L O III 

Da Procuradoria 

Artigo 15 $ Competirá à Procuradoria, orgão de consulta 
nos assuntos jurídicos da Prefeitura, pronunciar-se sôbre ma
téria lega1 que lhe fôr submetida pelo Chefe do Executivo e 
demais orgaos do Executivo Municipal, bem como efetuar a cobran
ça da dívida ativa e defender o Município em Juízo. 

CAPITULO IV 
Do Departamento de Administração ..... ::1., 

Artigo 16 - Competirá ao DepartamentQ de Admínsit~ação 
exercer as atividades ligadas a administraçao geral da Prefei
tura no que i diz respeito a pessoal, material, expediente, 
arquivo, zeladoria e transportes. 

Parágrafo Único - O Departamento Administrativo compreen-, . 
dei-·a: 

I - Serviço de Pessoal; 
II - Serviço de Material; 

III - Serviços Gerais. 
C A P I T U l O V 

Do Departamento da Fazenda 

Artigo 17 - Competirá ao Departamento da Fazenda executar 
a política financeira e fiscal do MunícÍpiQ; as atividades rela
tivas a lançamen~o de tributos e arrecadaçao de rendas muníci 
pais; fiscalízaçao dos contribuintes; recebimento, guarda e movi
mentação de valores; as despesas, contabilidade e patrimônio; 



PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA LUZIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

- 4 -

elaboração do orçamento e contrôle da sua execução; assessoramento 
do Chefe do Executivo em assuntos econômico-financeiro. 

Parágrafo Único - O Departamento da Fazenda compreenderá: 

I - Serviço de Tributação 

II - Serviço de Contabilidade; 
III- Tesouraria 

C A P I T U 1 O VI 

Do Departamento ~ Obras, Viação ~ Serviços Urbanos 

Artigo 18 - COmQetirá ao Depart~mento de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos execuçao ou fiscalizaçao das obras públicas munici
pais; conservar os próprios da municipalidade; construir e conser
var as estradas e caminhos integrantes do sístema rodoviário do ' 
Município, inclusive as obras de arte; construir e manter os logra
douros públicos; arborizar os lo~radouros públicos; executar as 
atividades relativas à limpesa publica e dos cemitérios; aplicar 
e fiscalizar a aplicação das normas relativas às construções parti
culares, à estética urbana, ao zoneamento e aos loteamentos do Nh1-
nicÍpio; manter as plantas cadastrais da Cidade e dos Distritos; 
fiscalizar a aplicação do Código de Obras e do Código de Posturas 
do 1íunicÍpio 0 

Parágrafo ú9ico - O Departamento de Obras, Viação e Serviços 
Urbanos compreendera: 

I - Serviço de Obras e Conservação; 
II - Serviço de Estira das Municipais; 

III - Serviços Urbanos. 

C A P I T U L O VII 

Do Departamento de ~ducação ~ Cultura 

Artigo 19 - Competirá ao Departam2nto de Educação e Cultura 
executar as atividades relativas à educaçao e cultura; administrar 
os próprios, digo, os prédios escolares; promover ou supervisionar 
pesquizas de natureza ed~cacional e cultural; promover iniciativas 
e at,!vidades de orientaçao pedagÓ,:cica; manter ou auxiliar a manu
tençao dos serviços de merenda escolar; zelar pelo patrimônio ar
tístico e histór,!co do Município';' mant2r bibliotécas e museus; 
promo~er a difusao cultural, a recreaçao, os desportos e a educa
çao f1sica 0 

Par~grafo Único - O Departamento de Educação e Cultura 
compreendera: 

I - Serviço de Ensino; 
II - Bibliotécas; 

III - Museus. 
C A P I T U 1 O VIII 

Do Departamento .s!..:. Saúde ~ Bem-Estar Social 
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Artigo 20 - Competirá ao Departamento de Saúde e Bem;:Bstar 
Social promover os serviços de assistência médica à populaçao do 
l1~unicÍpio; dar assistência médica e dentária aos alunos das esco
las municipais; suEervisionar os serviços de fiscalização sanitá
ria e de alimentaçao pública; proceder à inspeção 9e saúde dos 
servidores municipais; manter convênios com os orgaos públicos ou 

~- particulares_para execução de campanhas de saúde pÚbli-ea; coorde
nar a execuçao de programas que visem o bem-estar social da comu
nidade. 

Parágrafo Único - O Departamento de Saúde e Bem-Estar So -
cial compreenderá: 

I 
II 

III 

Serviço de Assistencia Médica; 
Serviço de Assist;ncia Odonto16gica; 
Serviços Sociais.-

CAPÍLO IX 

Do Departamento de Turismo 

Artigo 21 - Competirá ao Departamento de Turismo promover 
e intensificar o turismo no Município de ::oanta Luzia; dar assis -
tência aos turistas e_viaturas, digo, visitantes; promover o in-
incentivar a realizaçao de certames e festividades populares de 
caráter regional; promov~r a propaganda do Município; promover 
ou incentivar a realizGçao 'e concursos. 

CAPITULO X 

Do Departamento de Água e Esgôtos - -----
_Artigo 22 - Competirá ao Departamento de Água e Bsgôtos 

a ex~cuçao das_atividades r~ferentes a estudo, projeto, adminis
traçao, operaçao e manutençao dos serviços de abastecimento de 
água e esgôtos sanitários do Município. 

,Parágrafo Único - O Departamento de Água e Bsgôtos com
preendera; 

I - Expediente e Arrecadação; 
II - Serviço de Água e Esgôtos. 

CAPÍTULO XI 

Da SubPrefeitura de São Benedito 

Artigo g3 - A Suprefeitura de são Benàdito, como 6rgão 
de descentralizaçao administrativa, competirá administrar o Dis-
trito, executando e fazendo executar as leis e posturas, de acor 
do com as instruções recebidas do Chefe do Executivo; arrecadari" 
os tributos e rendas municipais dentro dos limites de sua juris
dição; superintender a construção e conservação das obras públi
ca~, estradas e caminhos ~un~cipais, sob orientação técnica, COE 
trole e fiscalizaçao dos DDgaos centralizados da Prefeitura; exe 
cutar os serviços públicos distrita!; coordenar as atividades T 
locais realizadas pelos diversos Órgaos da Prefeitura. 
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C1\PÍTULO XII 

Q2 Conselho Municipal~ Educação~ Cultura 

Artigo 24 - O Conselh.Q Municipal de Educação e Cultura 
tem por finalidade a fixaçao das bases e diretrizes da polí 
ca educacional e cultural na área do Município. 

Artigo 25 - A estrutura, organização e funsionamento ' 
do Conselho Municipal de Educaçao e Cultura serao estabele
cidos em decreto do Executivo illunicipal. 

§lfl - Os serviços dos membros do Conselho Iilunicipal de 
Educação e Cultura, escolhmmos dentre pessoas de competên~• 
eia nos setores educacional e cultural do Município, serão• 
considerados de natureza relevante. 

§22 - O Conselho 1\'lunicipal de Educação e Cultura será• 
constituído por representantes de entidades púb!icas e pri
vadas, educacionais e culturais, de forma que nao haja pre
dominância de qualquer representado. 

TITULO IV 

Dos Princípios Gerais ~ Delegação ~ Competencia 

e Exercício ~ Autoridade 

Artigo 26 - A cornEetência do Chefe do Executivo ã e a• 
definida na Consti tuiça o do Estado de Minas fil'era is e na Lei 
Complementar n2 3, de 28 de dezembro de 1972 - Lei de Orga
nização Municipal. 

Artigo 27 - O Chefe do Executivo poderá delegar compe
tência às diversas chefias para proferir despachos, de~isó
rios, podendo, a qualquer momento, avocar, segundo seu Úni
co critério, a competência delegada. 

Parágrafo Único - z indelegável a compet~ncia do Chefe 
do Executivo nos seguintes casos, sem prejuízo de outros 
que os atos normativos indicarem: 

I - autorização de despesa acima de 5 (cinco ) 
vezes o salário mínimo vigente na região; 

II - admissão ou dispensa de servidores; 
III - autorização para a realização de concor~ 1 

rência pública, bem como a sua homologação; 

IV - concessão ou permissão de exploração de 
serviços públicos ou de utilidade pública; 

V - concessão de aposentadoria; 
VI - alienação de bens imóveis; 

VII - aquisição de bens móveis; 
VIII - aprovação de loteamento e subdivisão de 
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IX - concessão ou aforamento de terreno pertencente ao 
patrimônio do iilunicÍpio. 

Artigo 28 - O Chefe do Executivo e os chefes de Depar
tamento, salvo hipótese expressamente conwempladas em lei deve
rão permanecer livres de funções meramente executórios e da ' 
prP.tica de atos relativos ao procedimento administrativo. 

I'nrágrafo Único - O encaminbemento de processos e 
outros expedientes Às autoridades mencionadas nêste artigo, ou 
sua avocação por estas autoridades, apenas se dará: 

I - quando o assunto se relacionar com ato praticF>do 
pessoalmente pelas c~tndas autoridades; 

II - quando o assunto se enouadrar simultaneamente na 
comnetência de -vP.rios érgãos diretamente subordinados ao Chefe 
do ~xecutivo, ou não se enquadrar precisamente de nenhum; 

III - auando o assunto incidir na área das relações do 
Órgão ExecutivÓ com o érgãg Legislativo ou daquele com outras 
esferas da adminfüstraçao publica; 

IV - quando f'ôr necesséÍrio rexF>minar atos manifestamen
te ileé-ais ou contrários ao interêsse pi!Íblico 0 

Artigo ?9 - com objetivo de reservar ~s autoridades su
periores as funçoes de planejamento, coordenaçao, controle e 
rev1sao, e com o fim de acelerar a tramitação administrativa, 
serao observados, no estabelecimento das rotinas de trabalho 
e das exigências processuais, dentre outros, os seguintes prin
cípios racionalizadores: 

I - todo o assunto deverá ser decidido no mais baixo 
nível hierárquico. Para isto: 

a) as chefias ifilediatas,_isto é, aquelas que se situa
rem na bese de or~anizaçao, deverao receber maior soma possível 
de poderes decisórios, particularmente em relação aos assuntos 
rotineiros; 

b) ~ autorid~de competente para proferir a decisão, ou 
orgenar ~ açao, devera ser a que_se encontrar no ponto mais ' 
proximo aquele em que a informaçao de um assunto se completar, 
ou em que todos os meios e formalidades requeridos por uma ope
ração se liberarem. 

II - a autoridade competente não poderá exeusar se 
de decidir, protelando por qualquer forma ou seu pronunciamen
to ou encaminhando o caso à consideraçao de outra autoridade; 

III - os contatos entre os Órgãos da Administração ' 
!,\unici·r.al, para fins de instrução de processo, serão feitos di
retamente de Órgão para Órgão. 

Artigo 30 - Os Órgãos componentes da est::i:mtura admi -
nistrativa da Prefei!ura ttlunicipal de é.anta Luzia, constantes 
da presente Lei, terao o seguinte escaloarnento hiersrquico: 
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I - Procuradoria e Departamento 
II - Serviço 

TITULO V 

Dos Cargos e Seu Provimento 

Artigo 31 - Ficam criados os sei.;uintes cargos, em comis
são considerados ao mesmo nível hierarquico: 

I - Chefe do Gabinete; 
II - Assessor de Planejamento, que será provido 

por Economista, Engenheiro ou Arquiteto; 
III - Procurador, que será provido por Bacharel em' 

Direito e que será o titular da l''rocuradoria; 
IV - Chefe do Departamento de Administração, qge 1 

será provido, preferentemente, por Técnico de Administraçao; 
V - C~efe do Departamento da Fazenda, que será ' 

provido, preferentemente, por Economista ou portador de títu
lo universitário; 

VI - Chefe do Departamento de Obras, Viação e Ser
viços Urbanos, que será provido, preferentemente, por Engehh
eiro 

VII - Chefe do Departamento de Educação e Cultura , 
que será provido por portador de título universitário de Fil.2, 
sofia ou por professor legalmente habilitado; 

VIII - Chefe do Departamento de Saúde e Bem Estar So 
cial, que será provido por médico 0 

IX - Chefe do Departamento de Turismo, qge será ' 
provido,_pref~rentemente, por portador de habilitaçao legal 
de Relaçoes Publicas. 

, , X - Chefe do Departame11to de ~gua e ~s.s-otos, que' 
sera provido, preferentemente por bngenheiro Sanitarieta. 

Artigo 33 - Fisam criados 15(quinze2 :funções gratifica -
das de Chefe de Seçao e 15 (quinze) funçoes gratificadas de 1 

Encarregado de Setor,_a serem fixadas, por decreto do Executi 
vo Municipal, nos Óvgams competentes. 

§lQ - Ns funções gratificadas serão preenchidas por fun
cionários municipais, ou conforme dispwzcr a leio 

§22 - Na falta de funcionário habilita dos, as funções 1 

gra ·tifice das, cujo desempenho exija conl.mcimentos técnicos e' 
especializados, poderão ser_preenchidas por servidores contr~ 
dos no regime da Consolidaçao das Leis de Trabalho. 

TITULO VI 

Das Disposições Transitórias e Finais 

Artigo 34 = Os atuais cargos de chefia e unidades admi -
nistrativas serao extintas à medida que forem sendo i@planta
dos OSooo 
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novos órgãos previ2tos nesta Leilf! ressalvadas os direitos • 
adquiridos. 

l1rtigo 35 - Enquan-t;o não fôr implan;!:ado o Departamento 
de Água e Esgô·t;os, previsto na organizaçao ~dminis!rativa • 
que trata esta Lei, as respectivas atribuiçoes serao exerci 
das pelo Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos.-

Artigo 36 - O Chefe do Executivo, no prazo de 60 (Ses
senta) dias, contados da data de sua vigência, regulamenta
rá a presente lei, aprovando por decreto, o Regimento Inter 
no da Prefeitura, gue discriminará a estrutura administrati 
va interna d os Órgaos constantes ão artigo 12, suas atribui 
çÕes e das respectivas subunidades administrativas. -

Parágrafo Único - O Chefe do Bxecutivo, através d o Re
gimento Interno a que se refere este artigo, ou por Decreto 
especialmente baixado, pod~rá com~lementar a,estruoura esta 
belecida, mediante a criaçao dos orgaos de nivel ingerior T 
a o de serviço. 

Artigo 37 - Os cargos de Chefia de Departamento, Servi 
ço ~ Sub-Serviço, sómente poderão_ser provido apos a implan 
taçao dos mesmos mediante aprovaçao da C§mara .Municipal. 

1\rtigo 38 - Esta Lei entrará e@ vigor no d;J.a 12 (Pri 
me;ro de janeiro de 1974, revogadas as disposiçoes em con -
trario. 

Prefeitura i\iunicipal de Santa Luzia, 28 de Dezembro de 
1973. -

/ ,'\ / 
( .'2 <'...-<:.A.<.Á e)ô" cé--vJ.L--

prefeito Municipal 

--f _/v.c __ Q-_.Q_"·,l0lc 
;cL1::,__C:~----·-"--F~-----~ 

-v- ------ 1 -

Oficial de Administraçao. 


