
E S T A D O DO T O C A N T I N S

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins

LEI N* 001/93, de 01/01/93*

"Dispõe sobre a Estrutura1
Administrativa do Iffumicí-*
pio de São Miguel do To-'
cantizis et da outras pro-
vidências* H

Paço saber %ue a Câmara Municipal de

São Miguel do TocaBtins~To, f fprovou e euf Prefeito Municl

pai, sanciono a seguinte Lei:

Art. lô - A Estrutura Administrativa do

Poder Executivo do Município de São Miguel do Tocantins, f

compreende as seguintes Unidades*

l ~ prefeito Municipal

1*1 - Chefe de Gabinete

1.2 - Procuradoria Jurídica

1*3 - Secretaria Municipal de Administra-

cão e Coordenação*

a) Departamento pessoal

b) Departamento de Compras e Patrimo-1

mio
c) Departamento da Agricultura Peemá-1

ria

d) Seção de apeio a Administração

1*4 - Secretaria Muuaicipal de Ifi&a&ças.

a) Departamento de Arrecadação

b) Departamento de Tesouro Mtamícipal

c) Departamento de Contabilidade

d) Seção de Cadastro Imobiliário

1*9 — Secretaria Bítoícipal de Educação* í

Culturat Desportos e Laser*
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a) Departamento de Ensino de l9 Grau

TD) Departamento de Desportos e laaer

c) Se ç ao de Al f abe ti »aç ao

d) Setor Mui* de Alimentação Escolar

1*6 - Secretaria Municipal de Saúde*

a) Departamento de Tigilância Sanitária

e meio ambiente te)

b) Departamento de Saúde Comunitária

1«7 - Secretaria Municipal de Assistência1

e previdência Social*

a) Departamento de apoio a Assistência1

Social

b) Departamento de Assitência ao Menor1

Carente

c) Seçao de apoio a Associação Comunita

ria

1*8 <~ Decretaria Municipal do Transportes1

Obras Publicas e Serviços Urbanos.

a) Departamento Rodoviário Municipal

b) Departamento de Viação e Obras Publi

cãs

e) Departamento de Liiapeaa e Iluminação

Publica.

2 ~ Ylce-prefeito*

Art* 28 - O âmbito de açao do Sabinete f

do Prefeito Municipal compreende a assistência e o asses-

soramento ao prefeito no trato de questões, providências1

e iniciativas de seu expediente oficial; assessoramento à

Primeira Daaa no desenvolvimento de programas de ação so-
cial; formular e organizar a agenda do Prefeito em artieu
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lação coia o Secretario de Administração; coordenar o aten-

dimento do pessoal direto ao Prefeito; outras missões de-1

terminadas pelo Chefe de Executivo*

Art, 38-0 âmbito de procuradoria Ju-

rídica compreende a representação Judicial; defesa de cr-*

dem jurídica pela fiel observância das Leis; defesa do Bffm-

cípio em fualfuer juíao e instância, e outras atividades f

correlatas*

Art. 49 ~ O âmbito de açao da Secreta-

ria Municipal de Administração e Coordenação compreende a

assistência direta e imediata ao Prefeito; representação *

política interna e externa da Administração; elaboração e

coordenação de mensagens e preparação de projetos e prepa-

ração de prójetos e atos normativos, bem assim, controle '

de trâmitos de matérias administrativas na Câmara Munici-

pal; despachar diretamente com o Prefeito; distribuir, por

determinação do Prefeito, trabalho e superintendência, di-

go, superintendê-lo na sua execução; transmitir ordens e

determinações do prefeito, representar o prefeito, guando*

por ele designado; providenciar correspondências em cumpri,

mento de determinações do prefeito; outras atividades cor-

relatas*

Ar t* 5$ - O âmbito de açao da Secreta-

ria Municipal de Unanças compreende asse sacramento direto

ao Prefeito no controle financeiro do Município; promover1

eonjuntamente com a Secretaria de Administração a cataloga

cão de documentos consernentes a aquisição de niatériaÉs '

permanentes e de consumo, bem como de bens moveis e imo- f

veis; elaborar folhas de pagamentos e fetuar pagamento ao
pessoal civil e prestacional; promover fiscalização e co-

Rua Afonso Pena s/n - Telefone: (063) 821-4365 - CEP 77.925-000 - São Miguel do Tocantins - TO.



E S T A D O DO T O C A N T I N S

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins

COJTT* ***

branca de impostos e taxas previstas em lei; promover le-

vantamento diário e mensal no caixa da prefeitura, promo-

ver conjmntamente com o Contador averificaçao e escrituta

çao ia receita e da despesa realimada no Município; assi~

nar com o prefeito receitas e despesast bem assim* assi~f

nar cheques e demais documentos necessários ao cumprimen-*

to da administração* e promover outras atividades correia

tas, permitindo, ou seja permitido pele Prefeito»

Art, 62-0 âmbito de açao da Secre-

taria Municipal de Educação, Cultura, Desportes e La»er f

compreende a execução, supervisão e controle da açao do /

Prefeito relativa a execução, digo, a edueaçao, cultura ,

desportos e laaer, dentro e fora do Município, no que for

determinado pelo Executivo Municipal; o controle e fisca-

liaaçao do fixncionamento de estabelecimento de ensino pú-

blico municipal e particular; o apoio a iniciativa priva-*

da; a melhoria da qualidade de ensino; utli»ando, digo, m

tilizando subsídios da União e do Estado, bem subvenções1

de entidades filantrópicas, através de prójetos elaborado

com autorização do Executivo, para melhoria do ensino; as

integraçees das iniciativas de caráter organimacioanl, dî

go, organizacional e administrativo na área educacional f

com sistemas financeiros e de ̂ sfiejamentos; apoiar e in-

centivar o desenvolvimento do esporte; promover condições

adequadas ao laaer; promover treinamento pessoal do magis

tério; promover encontros educacionais com técnicas da E-

dmcaçao; outras atividades correlatas»

Art» 70-0 âmbito de açao da Secr£

taria Municipal de Saúde compreende coordenação de medi-1

das de prevenção de saúde da população, mediante controle

Rua Afonso Pena s/n - Telefone: (063) 821-4365 - CEP 77.925-000 - São Miguel do Tocantins - TO.



E S T A D O DO T O C A N T I N S

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins

CONT, ...

ao combate a doenças regionais; promover fiscalizações das

condições sanitárias do município, no que condis a higiene

e saneamento; promover condições básicas no sentido de, d̂ i

na utiliaaçao de alimentos e medicamentos; promover mondi-

coes básicas no sentido de erradicar as doenças infantis ;

promover levantamentof pesquisas, estudos e avaliação da f

demanda da atenção medica e hospitalar; coordenar a presta

çao de serviços médicos e ambulatória!s de Urgência; prom£

fcer métodos de açao sanitária compreensiva em locais públi^

cos, também no fue compreende a limpeaa publica; promoção1

de campanhas de orientação a comunidade visando preserva-1

çao das condições de saúde da população, em consonância //

com a Secr taría de Assistência e Previdência social; dis-

tribuição, de acordo com pesquisas da Secretaria de Assis-

tência Social, de medicamentos a carentes; conjuntamente *

com a Secretaria de Assistência Social e Educação, promo-1

ver condições de preservação do meio ambiente e combate *à

poluição embiental, e outras atividades correlatas*

Art« 85-0 âmbito de açao da Secreta

ria Municipal de Assitência Social compreende promoção de

campanhas educacionais e de orientação a comunidade, viéan

do as condições de saúde a criança e ao idoso; promoção de

cursos diversos; assistência a mulher grávida, promovendo1

orientações de amamentações e cuidados médicos a parturien

tes; integração com outras entidades visando articular a

atuação e a aplicação de recursos destinados a Assistência

a maternidade a infância, a velhice, aos socialmente desa-

justados e aos inválidos, promovendo condições de combates

ao analfabetismo e as doenças transmissíveis em conjunto s

com as Secretarias da Educação e da Saúde; prestação de f
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serviços assistência!s0 especialmente ao trabalhador ru*»-

ralf ao desempregadof a$ indigente e ao menor carente? '

em conjunto com a Seer taria de Educação t promover comba

te a poluição ambiental? promover festividades cívicas e

religiosasf fue proporcione o bem estar social} propor**1

cionar trabalho comunitário em atendimento as asssocia-*1

coes comunitárias e ao fue for de responsabilidade da a*»

dministraçãof outras atividades correlatas*

Art* 98 w O âmbito de açao da Secr£

taria dos fransportesj Obras Publicas e Serviços Urbanos

compreende ao controle e supervisão dos transportes, f

obras e serviços gerai s f promover levantamento da situa-

ção viária do município, descrevendo a necessidade assiis

tencialj fiscaliaar e coordenar, bem assim constatar ne-

cessidade, serviços de iluminação pública? fisealiaar /

ser*Lços de obras de responsabilidade da administração;1

controle, supervisão nas obeas, serviços concessões, no

sentido de orientação çuanto as construções urbanas} ma-

nutenção, conservação de prédios, logradouros, ê uipasien

tos e obras publicas por derteminaçao, digo, determina-*

cão do Prefeito; puomoção e é^ordenaçao dos serviços de

limpesa pública 0 demais serviços urbanos; outras ativi-

dades correlatas*

Art. 102 - Ucam criadas, por força

da presente Lei, as unidades administrativas constantes1

do artigo is desta lei, assim classificadas:

I - Gabinete do Prefeito;

II - Procuradoria Jurídica;

III - Secretaria Municipal de Adminis

tração e Coordenação - SEMAC;
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IV - Secretaria Municipal de KLnanças ->

SEMP;

T - Secretaria Municipal de Educação* f

Cultura* Desportos e Laser - SEMBCj

VI - Secretaria Municipal de Saúde - SE-

MS;

Til - Secretaria Municipal de Assistência

e Previdência Social - SEMAPS;

VIII - Secretaria Municipal de Transportes

Obras Publicas e Serviços Urbanos - SEMTOPS;

Art* llô - K,cam criados, nas Unidades A

dministrativas, Departamentos e Seçoes, assim discrimina-

dos;
I - Secretaria de Administração e Coor~

denaçao; Departamento pessoal, Departamento de Compras e

Património, Departamento da Agricultura e Pecuária, Seçao

dw Apoio a Administração»

II - Secretaria Municipal de Pinançass *

Departamento de Arrecadação, Departamento de Tesouro Muni

cipal, Departamento de Contabilidade, Seçao de Cadastro £

mobiliário»

III - Secretaria Municipal de Educação, /

Cultura, Desportos e Lasers Departamento de Ensino de lô1

Grau, Departamento de Desportos e Laser, Seçao de Alfabe-

tisaçao, Setor Municipal de Áiimentaçao Escolar (3EMAE)*

IV - Secretaria Mnu, digo, Miamicipal de

Saúde: Departamento de Vigilância Sanitária e Meio Ambien

te, Departamento de Saúde Comunitária*

V *• Secretaria Municipal de Assistência

e Previdência Sociais Departamento de Apoio a Assistência
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Socialf Departamento de assistência ao menor carente, 3e—*

çao de Apoio a Associação Comunitária^

YI - Secretaria Municipal dos Transportesf

Obras fcuTxLicas e Serviços Ur"banoss Departamento Rodoviário

Municipal, Departamento de Tiaçao e Obras publicas, Depar-

tamento de Liapeaa e Iluminação Publica*

Parágrafo Único - Os regumentos, digo, re-

gulamentos dos departamentos e seçoes, liem assim, seus re-

gimentos e atos constitutivos serão aprovados por decreto1

do Executivo Municipal*

Art* 123 - Os cargos em comissão para pro-

vimento das Secretarias e Departamentos, serão de inteira1

escolha do chefe do Executivo Municipal, desde fue os can-

didatos preencham os requisitos constantes da Lei Orgânica

Municipal de Itaguatins, afui adotada ate $ue seja a regu-

lada, digo, até %ue seja aprovada o deste Município*

Parágrafo Único - Os demais cargos serão f

preenchidos, de início, para atender o perfeito atendimen-
^ j

to a população, também serão em comissão, ate a regulamen-

tação da Organização Administrativa, e fuanto ao Estatuto1

do funcionário Publico Municipal*

Ar t* 13ô - Serão adotadas, ate a aprovação

da Lei Orgânica Municipal de São Miguel do Tocantins, pela

Câmara Municipal Constituinte, normas constantes da Lei Or

gânica Mtmicipalãe Itaguatins*

Ar t» 14« - Esta Lei entra em vigor na data

de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01f

de Janeiro de 1*993, revogadas as disposições em contrario

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MI -

GUEL DO TOCANTIH3, AO Ifl DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANOS DE
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OTACÍLIO &RBGÓBIO DA SILVA
* Prefeito Municipal »
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