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í LEI N°. 020/2009 URUOCA-CE, 01 DE JUNHO DE 2009.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA, PROMOVE A

r CRIAÇÃO EA EXTINÇÃO DE CARGOS DE
> DIREÇÃO, CHEFIA EASSESSORAMENTO
I SUPERIOR, INSTITUI REMUNERAÇÃO

DE CARGOS EM COMISSÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAIS

} O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
. sanciono a seguinte Lei:

> LIVRO I
> DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

> CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

I Art Io. A ação do Governo Municipal orientar-se-á no sentiao de contribuir para a
> promoção do desenvolvimento sócio-econômico da comunidade, visando propiciar uma
l melhor qualidade de vida.

Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo será buscado através do planejamento
I e da execução de ações integradas, nos setores de suporte e atividades econômicas, em
\ harmonia com o meio ambiente.

-J Art 2o. Toda e qualquer atividade da Administração Municipal será norteada pelos
seguintes princípios:

i I - respeito à legislação e aos padrões éticos da sociedade, com transparência
I administrativa;

i D - qualificação, valorização e motivação dos recursos humanos;
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0 SecretariaMunicipalda Assistência Social,Cidadania e Habitação.

IV - Órgãos deExecução Programática e Instrumental:

a) Núcleos de execução.

V- Órgãos deDescentralização Administrativa:

a) Conselhos Municipais.

Art. 4o. Para efeitos desta Lei, compreende-se:

1 - Órgãos Consultivos e de Assessoramento, os que têm como finalidade auxiliar o
Chefe do Executivo no processo decisório; através da participação da comunidade, na
assistência jurídica, na execução de tarefes como o planejamento, a organização, o
controle e a divulgação e a coordenação dos serviços municipais;

II - Órgãos daAdministração Geral, osque executam as tarefas de apoio administrativo e
financeiro, visando auxiliar os demais no alcance de seus objetivos;

Dl - Órgãos da Administração Específica, os que planejam, executam e controlam as
atividades-fím da administração municipal;

IV - Órgãos de Execução Programática e Instrumental, os que executam diretamente com
o auxílio de seus subordinados as ativ^dades-fím da administração municipal;

V - Órgãos da Descentralização Administrativa, os de caráter técnico, consultivo ou
deliberativo, incumbidos de planejar e/ou executar atividades definidas na sua
constituição, objetivando a descentralização da administração municipal.

Parágrafo Único. Os conselhos municipais serão vinculados, por linha de coordenação e
ou subordinação, conforme lhes dispuser a lei de criação respectiva ou com a secretaria
afim. Todos os demais órgãos, ao Prefeito Municipal, por linha de autoridade integral.

Rua Dr. João Rodrigues, 139 - Centro - CEP 62.460-000 - URUOCA - CEARA
CNPJ.: 07.667.926/0001-84 - CGF: 06.920.188-9

Fones: (88)3648.1132 - 3648.1133

fc



ífft-ftK—-- •••.•-.•:--_--V,'.:V~:";-'• 7

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO: URUOCA NÃO PODE PARAR

•'-•'•••-• ~-J?*J .—•' ••--> rr^^™

••**.. ..' .r. *•*»<•-w" li
EDIÇAOZOM

CAPÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Art 5o. As atividades de administração geral, como pessoal, material e patrimônio e
arquivo, contabilidade, controle orçamentário e outras, embora atendidas por Unidades
Administrativas específicas, constituem um sistema integrado e devem receber apoio e
colaboração das demais Secretarias e órgãos equivalentes.

Art 6o. 0 Sistema Municipal de Administração Geral tem como objetivos:

I - Baixar normas e procedimentos padronizados para todas as atividades de
administração geral, realizadas no âmbito -da Administração Municipal, orientar,
coordenar e controlar seu cumprimento;

II - Assegurar a coerência de critérios e procedimentos nas licitações para aquisição de
materiais, obras e serviços, contratações e outros atos administrativos, realizados pela
Administração, através de normas gerais sobre o assunto e da orientação e controle de seu
cumprimento,

m - Formular, coordenar e compatibilizar os procedimentos contábeis e de controle
interno da administração e controlar seu cumprimento.

CAPITULO rv

DACOMPETÊNCIADOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Seção I

DO GABÍNETE DO PREFEITO

Art T. O Gabinete do Prefeito é o órgão da Prefeitura Municipal que tem por
competência a coordenação, o assessoramento, a organização, o controle e a execução da
representação política e social, a promoção da defesa dos interesses do município, o
planejamento de ações e políticas de desenvolvimento econômico-social, a divulgação
das ações, a elaboração de normas legais, assistência jurídica, o controle de todas as
atividades administrativas, o gerenciamento da entrada, a absolvição de críticas e
sugestões e a elaboração e divulgação do diário oficial do município e outras atividades
afins.

'"-T-Tr.zrr:

Rua Dr. João Rodrigues, 139 -Centro - CEP 62.460-000 - URUOCA - CEARÁ
CNPJ.: 07.667.926/0001-84 - CGF: 06.920.188-9

Fones: (88)3648.1132 - 3648.1133 ^



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO: URUOCA NÃO PODE PARAR
ití D Ü - "4»«='-i»» -
EOIÇAOZOCM

^«Mfc^^^-. •••-•• - •-••- • - •-.r.' .v- •- ...-.•*• !—.-.•-^.-.UJ _.-,,»;, .' ••• •* • ;,.-.,.• /..,-iJ,vy^,

Parágrafo único. 0 Gabinete do Prefeito é constituído por:

I - Chefiade Gabinetedo Prefeito,constituída por:

a) Secretaria Executiva

II - Controladoria Interna, constituída por:

a) Núcleo de controlede suprimento de peçase combustíveis e de controle de veículos;

b) Núcleo de controle de documentos.

EU - Procuradoria Geral do Município, constituída por:

a) Assessoria Técnica Legislativa.

IV - Ouvidoria e Imprensa Oficial, constituída por

a) Núcleo de Imprensa Oficial.

Seção II

DA SECRETARIA MJUNjlCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art 8o. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças é o órgão da Prefeitura
Municipal que tem por competência o planejamento, a programação, a execução, a
organização, a supervisão e o controle das atividades relativas à administração em geral,
o controle e a execução das políticas relativas a tributos e fiscalização, as finanças, a
cadastro imobiliário, o gerenciamento de impostos compreendendo, suporte direto na
elaboração e na execução do orçamento, no gerenciamento da limpeza pública, na
iluminação pública, na administração distrital, nos recursos humanos, na gestão de
compras, na aquisição e distribuição de bens, no controle patrimonial, na ampliação e
conservação dos bens da Prefeitura Municipal, no arquivamento da documentação, na
administração financeira, nas licitações e contratos e outras atividades afins.

Parágrafo único.ASecretaria Municipal de Administração e Finanças é constituída por:
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Parágrafo único. ASecretaria Municipal da Educação é constituída por:

I - Coordenadoria de Ensino, constituída por:

a) Núcleo dè Educação Infantil;
b) Núcleo de Ensino Fundamental l;
c) Núcleo de Ensino Fundamental II;
d) Núcleo de Educação Especial;
e) Núcleo de Educação de Jovens e Adultos.

II —Coordenadoria de Orientação Educacional, constituída por:

a) Núcleo de Apoio e Mobilização das Famílias dos Educandos.

IH —Coordenadoria de Supervisão Educacional, constituída por:

a) Núcleo de Orientação e Acompanhamento das Atividades Pedagógicas.

IV- Coordenadoria de Articulação, Formação e Gestão de Resultados Escolar,
constituída por:

a) Núcleo de Acompanhamento, Avaliação e Gerenciamento de Resultados;
b) Núcleo de Projetos Especiais,
c) Núcleo de Formações em Serviço.

V —Coordenadoria de Gestão, Monitoramento e Controle, constituída por:

a) Núcleo de Recursos Humanos;
b) Núcleo de Controle Interno;
c) Núcleo de Programas Especiais;
d) Núcleo de Programas de Alimentação Escolar.
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Seção IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Art. 10. ASecretana Municipal daSaúde é o órgão da Prefeitura Municipal que tem por
competência o planejamento, a programação, a execução, a organização, a supervisão e o
controie das políticas de saúde pública com ênfase no atendimento médico e
odontológico à população do município através de Unidades Básicas de Saúde, na
promoção da saúde familiar, da vigilância sanitária, e outras afins.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Saúde é constituída por:

I - Coordenadoria de Programas da Saúde, constituída por:

a) Núcleo de Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da
Família;
b) Núcleo de Saúde Bucal;
c) Núcleo de Vigilância Sanitária;
d) Núcleo de Agentes de Endemias

II - Coordenadoria de Gestão em Saúde, constituída por:

a) Núcleo de Administração da Unidade Mista de Saúde;
b) Núcleo de Administração da Casa Se Parto deCampanário;
c) Núcleo de Processamento de dados;
d) Núcleo de Almoxarifado

Seção V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO,

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E OBRAS PÚBLICAS

Art. 11. A Secretaria Municipal da Infra - Estrutura, Urbanismo, Desenvolvimento
Econômico e Obras Públicas é o órgão da Prefeitura Municipal que tem por competência
o planejamento, a programação, a execução, a organização, a supervisão, a fiscalização e
o controle da política de obraspúblicas do município, infra-estrutura, de desenvolvimento
econômico, através das atividades de geração de emprego e renda e comercialização de
produtos agropecuários, serviços urbanos, saneamento e abastecimento, e outras afins.
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Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Infra - Estrutura, Urbanismo,
Desenvolvimento Econômico e Obras Públicas é constituída por:

I - Coordenadoriada Infra-Estrutura, Urbanismo e ObrasPúblicas, constituída por:

a) Núcleo de planejamento, Projetos e Obras Públicas;
b) Núcleo de Saneamento Básico;
c) Núcleo de Fiscalização de Matadouros, Mercados e Correição.

II - Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, constituída por:

a) Núcleo de Programas de Geração de Emprego;
b) Núcleo de Programas de Apoio a Pequenas indústrias e Comercialização de Produtos;
c) Núcleo de Apoio e Fomento as Organizações Não Governamentais.

Seção VI

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS
E MEIO AMBIENTE

Art 12. A Secretaria Municipal da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente tem
por competência o planejamento, a programação, a execução, a organização, a supervisão
e o controle das políticas públicas de-desenvolvimento da agricultura, da pecuária, dos
recursos hídricos e do meio ambiente, com ênfase no desenvolvimento de tecnologias
agrícolas, de apoio ao produtor rural, de assistência técnica especializada de controle de
vacinação do rebanho, de elaboração de projetos, de conservação e catalogação dos
recursos hídricos, da oferta de recursos hídricos, da segurança hídrica da população da
educação e proteção ambiental, e outras afins.

Parágrafo único. A Secretana Municipal da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio
Ambiente é constituída por

I - Coordenadoria de Projetos Especiais, constituída por:

a) Núcleo de Elaboração de Projetos;
b) Núcleo de Assistência Técnica.
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D - Coordenadoria de Recursos Hídricos e MeioAmbiente, constituída por:

a) Núcleo de Segurança Hídrica;
b) NúcleodeProgramas Especiais de Proteção ao MeioAmbiente.

Seção VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E

TURISMO

Art 13. A Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo é órgão da
Prefeitura Municipal que tem por competência o planejamento, a programação, a
execução, a otganização, a supervisão e o controle das atividades relativas à política de
promoção e desenvolvimento da cultura, busca e guarda de documentos históricos,
difusão cultural, promoção de atividades e competições desportivas, desenvolvimento das
potencialidades turísticas e outras afins.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo é
constituída por:

I - Coordenadoriada Cultura, eprçtituíjla por

a) Núcleo de Biblioteca Pública Municipal;
b) Núcleo da Casa da Cultura.

D—Coordenadoria de Esporte e Juventude, constituída por

a) Núcleo Desenvolvimento do Esportivo e da Juventude;
b) Núcleo de Administração do Estádio Municipal.

Dl - Coordenadoria de Desenvolvimento das Potencialidades Turísticas do Município.
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Seção Vm
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

HABITAÇÃO

Art. 14. A Secretaria Municipal da Assistência Social, Cidadania e Habitação é o órgão
da Prefeitura Municipal que tem por competência o planejamento, a programação, a
execução, a organização, a supervisão e o controle das atividades relativas à promoção
social e ao resgate da cidadania da população carente, através da promoção de programas
que atendam a população em situação de vulnerabilidade social, especialmente a
crianças, deficientes, adolescentes e idosos, e também o planejamento, a programação,a
execução, a organização,a supervisãoe o controle das políticas municipais de habitação,
com ênfase na regularização de loteamentos irregulares, na implantação de loteamentos
sociais, na construção de habitações populares, e outras afins.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Assistência Social, Cidadania e Habitação é
constituída por:

I - Subsecretária de Assistência Social, Cidadania e Habitação, constituída por:

a) Núcleo de Programas Sociais;

II - Coordenadoria de Gestãcem Assistência Social e Cidadania, constituída por:

a) Núcleo do Centro de Referência da Assistência Social;
b) Núcleo de Almoxarifàdo;
çl Núcleo de Apoio à Mulher;

/dVNúcleo de administração da Casa do Idoso.

m - Coordenadoria de Habitação, constituída por:

a) Núcleo de cadastramento, controle e fiscalização de programas habitacionais.
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