PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado

Estado do Paraná

A CÂMARA MUNICIPAL DE IBIPORÃ, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 1.933/2005

SÚMULA: Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da
Administração Direta e Indireta do Município de
Ibiporã, revoga as Leis Municipais n.º 1.657/2001,
de 04 de abril de 2001 e 1.753/2002, de 04 de julho
de 2002, e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO
CAPÍTULO ÚNICO
DO OBJETIVO, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Art. 1º - A Administração Municipal, por meio de ações diretas
ou indiretas, tem como objetivo permanente assegurar à população do Município condições de
vida digna, buscando o crescimento econômico com justiça social e qualidade ambiental.
Art. 2º - As atividades da Administração Municipal obedecerão
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
IIIIIIIV-

participação popular;
inclusão social;
qualidade ambiental; e
desenvolvimento sustentável.

Art. 3º - A atuação dos órgãos e entidades que compõem a
Administração Municipal submete-se às seguintes diretrizes:
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I-

predominância das políticas públicas dirigidas à inclusão

social;
IIexpansão do mercado de trabalho por meio do aumento
da escolaridade e oferecimento de oportunidade de qualificação e treinamento, da melhoria da
renda e das possibilidades de ocupação das pessoas;
III- adoção do planejamento sistêmico e do orçamento
participativo como método e instrumento de participação popular, integração, agilidade e
racionalização das ações da Administração Municipal;
IVpromoção da modernização permanente dos órgãos,
entidades, instrumentos e procedimentos da Administração Municipal, com vistas à redução
de custos e desperdícios e a impedir ações redundantes;
Vvalorização dos recursos humanos da Administração
Municipal por meio da qualificação permanente, traduzida em maiores possibilidades de
desenvolvimento pessoal e profissional e na adoção de processos competitivos de seleção,
promoção e remuneração;
VIbusca da melhoria na qualidade dos serviços públicos,
sensibilizando o servidor para o convívio com o destinatário final de suas ações e,
principalmente, resgatando a ética e o respeito ao próprio servidor público;
VII- eliminação dos desvios e distorções da Administração
Municipal tornando os atos transparentes para possibilitar a cada indivíduo o acesso às
informações e ao poder de fiscalização;
VIII- realização de investimentos públicos indispensáveis à
criação das condições de infra-estrutura que proporcionem o desenvolvimento sustentável do
Município;
IXdesenvolvimento sustentável para a produção de bens e
serviços e ações efetivas para o turismo, a cultura, o desporto, o ensino, a ciência e tecnologia
e o ambiente; e
Xapoio ao desenvolvimento das organizações populares,
da inclusão profissional do mercado informal, das pequenas e microempresas, do
cooperativismo e da capacidade empreendedora.
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TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Art. 4º - A estrutura organizacional da Prefeitura do Município
de Ibiporã compõe-se pelos seguintes órgãos da Administração Direta:
IChefia de Gabinete;
IIProcuradoria-Geral do Município;
III- Secretaria Municipal de Planejamento;
IV- Secretaria Municipal de Finanças;
VSecretaria Municipal de Administração;
VI- Secretaria Municipal de Educação;
VII- Secretaria Municipal de Cultura;
VIII- Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e
Viação;
IX- Secretaria Municipal de Assistência Social;
XSecretaria Municipal de Saúde;
XI- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente;
XII- Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer; e
XIII- Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo.
Art. 5º - A estrutura administrativa dos órgãos mencionados no
artigo anterior compreende, as seguintes unidades organizacionais:
Ia)
b)
c)
d)
e)

Chefia de Gabinete:
nove assessorias;
Núcleo Parlamentar;
Núcleo de Comunicação Social;
Núcleo de Auditoria Interna.
Núcleo de Ouvidoria

IIa)

Procuradoria-Geral do Município:
duas diretorias;

III-

Secretaria Municipal de Planejamento:
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a)
b)
c)

uma assessoria;
uma diretoria; e
quatro divisões.

IVa)
b)
c)

Secretaria Municipal de Finanças:
uma assessoria;
duas diretorias; e
quatro divisões.

Va)
b)
c)

Secretaria Municipal de Administração:
uma assessoria;
duas diretorias; e
dez divisões.

VIa)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Secretaria Municipal de Educação:
dezesseis assessorias;
duas diretorias;
treze unidades escolares;
cinco centros educacionais;
dez creches municipais
uma divisão
três coordenadorias

VIIa)
b)
c)

Secretaria Municipal de Cultura:
uma assessoria;
uma diretoria; e
sete divisões.

VIII- Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e
Viação:
a)
b)
c)

uma assessoria;
uma diretoria; e
onze divisões.

IXa)
b)
c)

Secretaria Municipal de Assistência Social:
uma assessoria;
uma diretoria; e
quatro divisões.

Xa)
b)
c)

Secretaria Municipal de Saúde:
três assessorias;
uma diretoria;
duas auditorias; e
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d)

dezessete divisões.

XI- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente;
a)
b)
c)

uma assessoria;
duas diretorias; e
quatro divisões.

XII- Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer;
a)
uma assessoria;
b)
uma diretoria; e
c)
quatro divisões.
XIII - Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo.
a)
uma assessoria;
b)
três diretorias; e
c)
quatro divisões.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE
Art. 6º - À Chefia de Gabinete, órgão auxiliar diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Iassistir o Chefe do Executivo em assuntos de ordem
política nas esferas Federal, Estadual e Municipal;
IIdo Chefe do Poder Executivo;

preparar a correspondência a ser expedida pelo Gabinete

III- promover o cumprimento da agenda oficial, bem como
organizar as audiências e encaminhar as partes;
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IV-

receber as autoridades e os hóspedes oficiais do

Município;
Vcoordenar, por meio do Núcleo de Comunicação Social,
as ações de comunicação social, que compreendem jornalismo, relações públicas, propaganda
e publicidade, tratando do relacionamento com o público interno e externo;
VI- atender e encaminhar as pessoas que procuram o Chefe
do Poder Executivo para solução de conflitos ou reivindicações;
VII- transmitir aos Secretários Municipais e demais dirigentes
do mesmo nível hierárquico as determinações do Chefe do Poder Executivo, em caso de sua
impossibilidade de fazê-lo; e
VIII- desenvolver outras atividades afins no âmbito de sua
competência.

SEÇÃO II
DO NÚCLEO PARLAMENTAR

Art. 7º - O Núcleo Parlamentar órgão auxiliar diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
I – assessoramento ao Chefe do Poder Executivo nas relações
do Executivo Municipal com o Legislativo;
II IIImatérias de interesses comuns;

a prestação de informações solicitadas pelo Legislativo;
solicitar informações à Câmara Municipal, relacionada às

IV- assessoramento ao Chefe do Poder Executivo acerca das
propostas encaminhadas a Câmara de Vereadores;
Velaboração de matérias de âmbito legal com a orientação
da Procuradoria Geral do Município;
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VI- coordenar e integrar as ações do governo na verificação
prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos e na análise do mérito, da oportunidade e
da compatibilidade das propostas com as diretrizes governamentais;
VII-

publicar e preservar os atos oficiais da Administração

Municipal;
VIII- assessorar o Chefe do Poder Executivo na elaboração de
atos administrativos, mensagens, decretos, projetos de lei e outros atos da competência do
Poder Executivo;
IX-

manter interlocução com os órgãos da Administração

Pública Direta e Indireta;
Xmanter relacionamento com os agentes externos, em
especial, com o Poder Legislativo Municipal; e
XI-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO III
DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 8o O Núcleo de Comunicação Social órgão auxiliar
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Iassessorar o Chefe do Poder Executivo e demais órgãos
da administração direta e indireta do Município nas relações com a imprensa escrita, falada e
televisada;
IIa divulgação de atos, programas, projetos e suas
execuções; nas reivindicações levadas a efeito junto aos órgãos do Estado e da União para a
realização de obras, convênios, intercâmbios e melhorias em benefício do Município;
informar o Chefe do Poder Executivo e sua chefia de Gabinete de todas as notícias veiculadas
na imprensa com relação à administração;
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III- elaborar planejamento de marketing de caráter sóciocultural informativo da comunidade em geral, com a finalidade de ampliar a abrangência dos
atos e realizações da administração;
IV- participar de reuniões comunitárias, eventos, coletivas
com a imprensa e outras atividades;
V-

cadastrar e zelar pelo arquivo fotográfico, áudio - visual

e de imprensa;
VI- exercer as atividades de cerimonial e protocolo,
montagem de painéis e material fotográfico, folder e jornais de circulação interna;
VII-

coordenar os serviços de relações públicas em geral;

VIII- informar a comunidade dos atos e realizações da
administração;
IX-

distribuir o Jornal Oficial do Município;

Xparticipar da coordenação de encontros, seminários,
congressos, reuniões e outros eventos, bem assim atividades correlatas determinadas pelo
Chefe do Poder Executivo; e
XI-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO IV
NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA

Art. 9º À Auditoria Interna, órgão auxiliar diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Iorientar e fiscalizar os órgãos da Administração Direta e
Indireta do Município no cumprimento das normas e da legislação específica;
IIprevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas, por
meio de auditorias normais de caráter contínuos, rotineiros e sistemáticos, previamente
programados, ou auditorias especiais ou extraordinárias para apurar denúncias ou suspeitas;
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III- determinar medidas que visem à melhoria do serviço
público municipal, propondo expedição de normas para uniformizar os procedimentos
relacionados aos registros, à guarda, ao uso, à movimentação e ao controle de bens e valores;
IV- verificar a aplicação correta dos recursos financeiros
disponíveis bem como a probidade e a regularidade das operações realizadas;
Vatender às consultas relacionadas às dúvidas que surgem
nas questões de ordem contábil-administrativa da Administração Direta e Indireta do
Município;
VI- apresentar e acompanhar a análise das prestações de
contas do Município ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas da
União e justificar os eventuais questionamentos; e
VII-

desenvolver outras atividades afins no âmbito de sua

competência.
Parágrafo único - Estão sujeitos à Auditoria Interna todos os
órgãos ou unidades administrativas da Administração Direta e Indireta.

SEÇÃO V
OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 10.
O Ouvidor Geral órgão auxiliar diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Iadvogará os interesses juridicamente protegidos dos
munícipes de Ibiporã junto aos órgãos da Administração Pública, auxiliando no seu
acompanhamento. Fica criado desse modo um valioso canal de acesso da população no
controle e avaliação da gestão pública, harmonizando a relação indivíduo – administração. O
Ouvidor Geral tem como função específica:
a)
garantir aos cidadãos o pleno exercício de seus direitos
com relação à administração direta e indireta do Poder Público Municipal, através de medidas
que possibilitem seu saneamento;
b)
sugerir medidas de aprimoramento da organização e das
atividades da Administração Pública Municipal, representando benefício à comunidade; e
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c)
recomendar a anulação ou correção de atos contrários a
Lei ou às regras da boa administração, representando, quando necessário, aos órgãos
superiores.

SEÇÃO VI
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 11 - À Procuradoria-Geral do Município, órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Irepresentar judicial e extrajudicialmente o Município;
II-

efetuar

consultoria

e

assessoramento

jurídico

da

Administração Direta;
III- assistir os órgãos e entidades da Administração
Municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos;
IV-

promover a cobrança judicial da dívida ativa;

Vsupervisionar e controlar as atividades do serviço
jurídico da administração direta e indireta quando solicitado;
VI- atender consultas de ordem jurídica que lhe forem
encaminhadas pelo Chefe do Poder Executivo ou outros órgãos da Prefeitura, emitindo
parecer a respeito, quando for o caso;
VII- apreciar projetos de lei em consonância com a Assessoria
Parlamentar a serem encaminhados ao Legislativo Municipal; e
VIII- efetuar outras atividades afins no âmbito de sua
competência.

SEÇÃO VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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Art. 12 - À Secretaria Municipal de Planejamento, órgão
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Iatividades do Governo Municipal;

realizar estudos e pesquisas para o planejamento das

II-

elaborar o Plano Plurianual de Investimentos;

III-

elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV- elaborar o Orçamento Fiscal do Município,
compreendendo a Administração Direta e Indireta, o orçamento de investimento das empresas
públicas e o orçamento da seguridade social;
Vcontrolar a execução orçamentária da administração
direta e indireta e dos fundos municipais;
VI-

implementar a integração das atividades e dos programas

do governo municipal;
VII- elaborar projetos e estudos que visem à captação de
recursos perante as instituições públicas ou privadas;
VIII- coordenar e executar as atividades na área de informática
da administração municipal; e
IX-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 13 - À Secretaria Municipal de Finanças, órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Iprogramar, dirigir, coordenar e controlar as atividades
financeiras da Administração;
IIorganizar e orientar a execução dos serviços atinentes à
política tributária e econômico-financeira do Município;
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III- expedição de alvarás de instalação e funcionamento de
unidades comerciais, industriais ou prestadoras de serviço;
IV- promover os registros contábeis referentes à execução
financeira, orçamentária e patrimonial, bem como a fiscalização tributária; e
Velaboração e execução dos orçamentos do Município, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento;
VI-

assessoramento geral em assuntos fazendários; e

VII-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 14 - À Secretaria Municipal de Administração, órgão
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Igerir, coordenar e controlar o patrimônio municipal e
serviços de telecomunicação dos órgãos municipais da Administração Direta;
IIprogramar, implantar e gerir o sistema de gestão de
documentos municipais e de arquivo público, assegurando a consulta aos processos
municipais;
III-

programar, estabelecer e gerir a política de gestão de

pessoas;
IV- pesquisar e propor de modo permanente novas formas de
organização (reestruturação, reformas) de realização dos serviços municipais, visando à sua
contínua melhoria e à redução de custos;
V-

estabelecer e gerir Sistema Estratégico de Compras e

Contratos;
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VI- conceber, implantar e gerir sistema integrado de
processos e de atendimento, garantindo acesso rápido e eficiente da população às informações
e/ou serviços que pleiteia; e
VII-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO X
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 15 - À Secretaria Municipal de Educação, órgão
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:

Ioferecer, prioritariamente, o ensino fundamental e a
educação infantil em creches e centros, permitida a atuação em outro nível de ensino, quando
estiverem plenamente atendidas as necessidades de sua área de competência;
II- autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos
do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com as normas do referido sistema;
III- autorizar o funcionamento das instituições de ensino,
bem como de seus cursos, séries ou ciclos, será concedida com base em parecer favorável do
CME, considerando os padrões mínimos do funcionamento para o Sistema Municipal de
Ensino.
IV-

elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes objetos e metas do Plano Nacional e Municipal de Educação;

V-

exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

VI-

ofertar, diretamente ou mediante convênio, educação a

jovens e adultos;

VII- planejar, supervisionar, dirigir e controlar o ensino
público municipal;
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VIII- organizar e manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do Sistema Municipal de Ensino, integrando-os às políticas e planos
educacionais da União e dos Estados;
IX-

democratizar a gestão de seu processo de ensino;

X-

orientar, acompanhar,
instituições infantis filantrópicas conveniadas;

XI-

a

instalação

e

fiscalizar

manutenção

dos

e

controlar

as

estabelecimentos

municipais de ensino;

XII- promover programas de orientação pedagógica,
objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas especialidades,
buscando aprimorar a qualidade do ensino;
XIII- manter e coordenar a Biblioteca Pública; e
XIV- efetuar outras atividades afins no âmbito de sua
competência.

SEÇÃO XI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 16 À Secretaria Municipal de Cultura, órgão
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Ivalorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as
manifestações culturais, visando à realização integral da pessoa humana;
IIrealizar a cultura como política pública, garantindo o
acesso democrático aos bens culturais e o direito à sua fruição, fortalecendo os vínculos com a
cidade, estimulando atitudes críticas e cidadãs e proporcionando prazer e conhecimento;
III-

estender o circuito e os aparelhos culturais a toda

municipalidade;
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IV- coordenar, dirigir, otimizar e proteger os espaços
públicos destinados às manifestações, à pesquisa e à fruição cultural;
Vmobilizar a sociedade, mediante a adoção de mecanismos
que lhe permitam, por meio de ação comunitária, definir prioridades e assumir coresponsabilidades pelo desenvolvimento e sustentação das manifestações e projetos culturais;
VI- desenvolver a política municipal de cultura em
consonância com outras políticas públicas para atender amplamente o cidadão;
VII- levantar, divulgar e preservar o patrimônio histórico,
natural e cultural do Município e a memória material e imaterial da comunidade;
VIII- executar a política municipal de cultura;
IX-

manter e coordenar o Centro de Eventos; e

X-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO XII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO

Art. 17 - À Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e
Viação, órgão diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
Iexecutar os serviços de pavimentação, assim como as
respectivas obras preliminares, galerias, guias, sarjetas e obras afins;

II-

executar o plano rodoviário municipal;

III-

executar serviços atinentes a projetos de abertura e

conservação de vias municipais;

IV-

construir estradas, caminhos, pontes, viadutos, instalação
de canteiros de obras, movimentação de terra, meios fios, galerias e outras;

V-

executar os projetos de obras públicas e instalações para

prestação de serviços à comunidade;
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VI-

edificar próprios municipais;

VII- fiscalizar obras públicas e particulares direta e
indiretamente;

VIII- supervisionar as atividades técnicas e administrativas dos
órgãos subordinados;

IX-

aprovar e liberar o licenciamento de obras e serviços no

X-

fiscalizar o uso e ocupação do solo (loteamento, indústria

XI-

conservar e manter a iluminação pública;

Município;

e comércio);

XII- executar, diretamente ou por empreitada, em território do
Município, os serviços de pavimentação;
XIII- executar, diretamente ou por empreitada, em território do
Município, os serviços de manutenção da malha viária, tais como recapeamento asfáltico,
operação tapa-buracos, fechamento de valetas e outros;

XIV- promover a construção de praças, parques e jardins em
consonância com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;
XV- executar os serviços de limpeza pública em consonância
com as atribuições e competências do SAMAE e Secretária Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos;

XVI- zelar pela manutenção dos terminais rodoviários urbanos
e pontos de ônibus;

XVII-

administrar os cemitérios públicos;

XVIIImanter, conservar e guardar máquinas, veículos e
equipamentos rodoviários do Município;
XIX- executar as atividades de trânsito, administração de
mercados e feiras – livres;
XX- manter atualizada a planta cadastral do Município;
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XXI- fiscalizar os serviços públicos ou de utilidade pública
concedidos ou permitidos pelo Município;
XXIIcontrolar e registrar a nomenclatura dos
logradouros públicos e da numeração dos prédios, inclusive a alocação das respectivas placas
indicativas;
XXIII-

controlar, e fiscalizar o sistema de transporte e os
contratos de concessão ou permissão do transporte coletivo;

XXIV-

fiscalizar, de modo geral, as posturas municipais;

XXV- efetuar outras atividades afins no âmbito de sua
competência.

SEÇÃO XIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 18 - À Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
I–
coordenar a Política Pública de assistência social, de
forma descentralizada e participativa, através de programas e projetos específicos nas
modalidades de Proteção Social Básica e Proteção de especialidade de média e alta
complexibilidade;
IIatender as exigências do artigo 30 da Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS -, bem como a realização de monitoramento e avaliação da rede
de serviços;
III-

co – financiar a Política de Assistência Social;

IVarticular a interface com outras políticas públicas em
âmbito Municipal, visando a inclusão dos destinatários da Assistência Social;
V-

acompanhar e avaliar o Benefício da Prestação

continuada;
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VI- atender o artigo 2º da LOAS, objetivando a proteção à
família e maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo às crianças e
adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária;
VII- garantir salário mínimo ao idoso e à pessoa portadora de
deficiência que comprovem ter uma renda per capta inferior a um quarto do salário mínimo ou
nenhuma renda;
VIII- executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da
política e dos serviços de assistência social, respeitando os princípios de participação,
descentralização e controle das ações, com o envolvimento e articulação em consonância com
os conselhos municipais existentes;
IX- assessorar tecnicamente entidades não governamentais e
associação de moradores através da organização comunitária;
X-

desenvolver ações em parceria com o Ministério Público

XI-

realizar outras atividades afins no âmbito de sua

e Poder Judiciário; e

competência;

SEÇÃO XIV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 19 - A Secretaria Municipal de Saúde, órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, tem como competência coordenar as políticas de
saúde do Município de Ibiporã.
Idefinir as políticas de saúde no Município em
consonância com as diretrizes determinadas pelo Sistema Único de Saúde e explicitadas na
Lei Orgânica do Município e no Plano Municipal de Saúde;
IIpromover a efetiva participação da comunidade no
planejamento e no controle dos serviços de saúde, no âmbito da diretriz maior de que o
controle sobre o setor cabe à população organizada, através do Conselho Municipal de Saúde;
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IIIe os serviços públicos de saúde;

planejar, organizar, controlar, executar e avaliar as ações

IV- participar do planejamento, programa e organização da
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS, em articulação com sua
direção estadual;
Vparticipar da execução, do controle e da avaliação das
ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
VIa)
b)
c)
d)
e)

executar serviços:
de vigilância epidemiológica e vigilância de saúde;
de vigilância sanitária;
de alimento e nutrição;
de saneamento básico; e
de saúde do trabalhador.

VII-

executar, no âmbito municipal, a política de insumos e

equipamentos para a saúde;
VIII - colaborar na fiscalização das agressões ao ambiente que
tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e
federais competentes para controlá-las;
IX -

formar consórcios administrativos intermunicipais;

X - celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de
serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços
públicos de saúde no âmbito de sua atuação; e
XIII - efetuar outras atividades afins no âmbito de sua
competência.

SEÇÃO XV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
MEIO AMBIENTE;
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Art. 20 - À Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente, órgão diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo , compete:
I-

buscar a melhoria da qualidade de vida no meio rural;

IIcoordenar ações ligadas à produção e ao abastecimento,
integrando as forças que compõem as cadeias produtivas;
III- disponibilizar
desenvolvimento das cadeias produtivas;

informações

que

subsidiem

o

IV-

dotar o meio rural de infra-estrutura de apoio à produção

V-

estimular as compras comunitárias;

VI-

estimular novos canais de comercialização;

VII-

facilitar o acesso do produtor aos insumos e serviços

e à comercialização;

básicos;
VIII- planejar o desenvolvimento rural;
IX-

profissionalizar os produtores;

X-

promover o associativismo rural;

XI- identificar possíveis reparos na malha viária rural,
repassando aos órgãos competentes;
XII- incentivar a criação de abastecedouros comunitários e
depósitos de embalagens vazias de agrotóxicos;
XIII- estudar a necessidade de calçamento em núcleos e
estradas rurais;
XIV-

traçar programas habitacionais e de lotes populares em

núcleos rurais;
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XV- articular-se com organismos municipais, estaduais,
federais e privados, visando obter recursos financeiros e tecnológicos para desenvolver
programas de proteção ao ambiente;
XVI- assegurar a preservação, a recuperação e a exploração
dos recursos naturais do Município;
XVII- estabelecer, implantar e administrar a política ambiental
do Município;
XVIIIelaborar e administrar projetos, como a criação de
parques, de áreas de proteção ambiental, de reservas ecológicas e de estações ecológicas,
fazendo a manutenção de áreas verdes, em consonância com o planejamento urbano
municipal;
XIX- elaborar, implantar e manter os serviços de parques e
jardins e de plantio, poda e erradicação de árvores;
XX- elaborar e implantar campanhas educacionais e de
treinamento destinadas a conscientizar a população para os problemas de preservação do
ambiente juntamente com as secretarias e os órgãos e entidades afins;
XXI- fiscalizar todas as formas de agressão ao ambiente,
aplicar as penalidades cabíveis e orientar sua recuperação;
XXII- assessorar a administração municipal no que concerne
aos aspectos ambientais;
XXIIIagir integradamente com todos os órgãos,
secretarias e entidades visando à melhoria da qualidade de vida;
XXIV- emitir pareceres sobre concessão de licença para
instalação de empresas que manifestem interesse em explorar, economicamente, recursos
naturais do Município;
XXV- emitir pareceres e laudos técnicos ambientais quanto a
empreendimentos que visem ao parcelamento do solo urbano e a indústrias que causem
qualquer tipo de impacto ambiental;
XXVI- emitir pareceres e laudos técnicos ambientais quanto à
utilização, doação ou qualquer empreendimento em áreas verdes e de preservação permanente
pelo Município;
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XXVIIno que tange aos aspectos ambientais;

fiscalizar projetos e serviços de parques e jardins

XXVIIIespécies nativas e ornamentais;

manter viveiro de mudas para produção de

XXIX- proceder a normatização e ao treinamento para poda e
erradicação de arborização urbana a serem regulamentados por decreto;
XXX- emitir laudos para erradicação e substituição de árvores;
XXXI- planejar e elaborar normas técnicas para a arborização
urbana do município;
XXXIIadministrar, no âmbito municipal, os recursos
provenientes de fundos criados com a finalidade de destinar recursos ao ambiente;
XXXIIIfiscalizar e autuar as alterações do solo, do
subsolo e de pontos críticos de acúmulo de poluentes, visando à proteção e à contenção dos
processos de deterioração ambiental no âmbito do município; e
XXXIV-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO XVI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Art. 21 - À Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer,
órgão diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, compete:
I-

elaborar e coordenar uma política de esportes e suas

II-

apoiar a participação do Município em competições

III-

incentivar e apoiar equipes amadoras na participação de

diretrizes para o Município;

oficiais;

competições regionais;
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IV- criar e manter escolinhas de iniciação esportivas, para
treinamento específico de cada modalidade de médio e alto nível técnico, buscando inclusive,
apoio na rede municipal e estadual de ensino;
V-

implantar e organizar um calendário anual de atividades

esportivas e recreacionais;
VI- promover jogos escolares, jogos olímpicos municipais e
jogos intersociedade e gincanas interbairros, visando integrar a população nos meios
esportivos em todos os segmentos, localidades e faixas etárias;
VII- elaborar projetos de ampliação, implantação, reforma e
manutenção da infra – estrutura existente e futura na zona urbana e rural do Município;
VIII- elaborar e implantar programas de recreação e lazer nos
logradouros públicos;
IX- organizar campeonatos rurais e sediar jogos oficiais
regionais do Estado e de outros Estados em que as nossas seleções tenham efetiva
participação e coordenar eventos esportivos populares;
Xdiscutir os programas da Secretaria com os profissionais
em atividades no Município, procurando dar atendimento às reivindicações da classe;
XI- elaborar e executar o Plano de Esporte do Município e os
respectivos programas e projetos, observadas as diretrizes da política municipal de
desenvolvimento do esporte amador de competição, escolar, universitário e comunitário; da
recreação e do lazer; da atividade física, dos programas sociais e da promoção de eventos; e
XII-

efetuar outras atividades afins no âmbito de sua

competência.

SEÇÃO XVII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Art. 22. Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo,
órgão diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo compete:
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Iassessorar o Poder Executivo nas relações com o
trabalho, emprego com a indústria, comércio e turismo do Município;
IIcoordenar todos os programas e campanhas de
marketing com a finalidade de atrair novos investimentos, divulgando as potencialidades e a
infra – estrutura existentes nos parques industriais, lotes municipais e áreas propícias, que
capacitam o Município para o recebimento e instalação de novas indústrias, estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços;
III- receber, estudar e dar parecer ao Chefe do Poder
Executivo sobre propostas de interessados na aquisição ou recebimento de lotes;
IVaperfeiçoamento profissional;
V-

coordenar

cursos

de

atualização

empresarial

e

coordenar as feiras de exposição do comércio e da

indústria do Município;
VI- manter relacionamento com a Agência do Trabalhador
do Município, proporcionando o acesso às empresas locais, a fim de captar vagas para a
intermediação de mão de obra;
VII- assessorar os empresários locais sobre programas do
governo estadual ou federal de incentivos para modernização, ampliação e implantação de
novos empreendimentos;
VIII- articular com as demais Políticas Públicas do Município
ações que visam proporcionar a instalação de programas de combate ao desemprego;
IX- buscar parceria com as demais secretarias do Município
para a instalação de industrias caseiras, artesanatos e agro-industriais junto ao meio rural,
dentro das políticas e diretrizes do Governo Municipal;
Xcoordenar e manter o Centro de Qualificação Profissional
de Ibiporã, buscando parcerias no âmbito estadual, federal e com as entidades competentes,
promovendo cursos de qualificação profissional, capacitando e formando mão-de-obra para
atender o mercado de trabalho;
XI- implantar programas de Geração Renda, criando um
mecanismo de combate efetivo às desigualdades promovendo a inclusão social pelo trabalho;

24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado

Estado do Paraná

XII- promover ações articuladas com outras Políticas
Públicas, visando à educação integral do trabalhador proporcionando emprego, trabalho,
renda, permitindo a inserção e atuação do cidadão no mundo do trabalho;
XIII- apoiar ações da Agência do Trabalhador;
XIV- manter cadastro atualizado das Indústrias e Comércios do
Município;
XV-

promover programas de incentivo ao turismo no

município;
XVI- efetuar outras atividades afins no âmbito de sua
competência.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 23. A Administração Indireta é composta dos seguintes
órgãos:
I – Autarquias:
a)
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
II – Empresas públicas:
a)
Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã - CODESI
III- Fundações
a)
Fundação Cultural de Ibiporã
Parágrafo único.
As estruturas e competências das
entidades referidas no caput deste artigo são aquelas definidas nas respectivas leis
instituidoras.
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Art. 24 - As Autarquias compreendem as seguintes unidades
organizacionais:
I - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
a)
Órgãos de direção:
1.
Diretor Presidente;
2.
Assessor Jurídico;
3.
Diretoria Administrativa;
4.
Diretoria Contábil e Financeira;
5.
Diretoria de Saneamento;
6.
Diretoria de Limpeza Pública.
§ 1º O cargo de Diretor Presidente e do Assessor Jurídico do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, serão ocupados por cargos em
comissão de livre nomeação e exoneração, já criados em lei específica.
§ 2º As demais diretorias constante do inciso I deste artigo,
serão ocupados exclusivamente por servidores ocupante de cargos de provimento efetivo e
receberão gratificação a título de função de confiança, conforme regulamentação específica.
Art. 25 - A Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã CODESI, mencionada no artigo 23 desta Lei, compreende as seguintes unidades
organizacionais:
I – três Diretorias.
Parágrafo Único - As unidades administrativas referidas neste
artigo serão ocupadas por cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, já criados em
lei específica.
Art. 26 - A Fundação de Cultural de Ibiporã, mencionada no
artigo 23, inciso III desta Lei, compreende as seguintes unidades organizacionais:
I-

Conselho Deliberativo;

IIDiretoria Executiva;
§ 1º - A Diretoria Executiva é o órgão da administração geral da
Fundação Cultural cabendo-lhe precipuamente, fazer executar as diretrizes fundamentais e
cumprir as normas gerais determinadas pelo Conselho Deliberativo.
§ 2º - As atribuições e competências de cada um dos diretores
serão regulamentados no Regime Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo e baixado por
decreto do Executivo Municipal.
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§ 3° - As funções de Conselheiro Administrativo e as Diretorias
relacionadas nos incisos I e II, deste artigo, serão ocupadas por pessoas da Comunidade e por
servidores indicados, sem ônus para a entidade, conforme lei específica.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SEÇÃO I
DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Art. 27 - À Administração do Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto - SAMAE compete:
Iestudar, projetar e executar, diretamente e mediante
contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à
construção, ampliação, remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável
e de esgotos sanitários, que não forem objetos de convênios entre a Prefeitura ou os órgãos
federais ou estaduais específicos;
IIatuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução
de convênios firmados entre o Município e órgãos federais ou estaduais, para estudos,
projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotos sanitários;
III- administrar, operar, manter, conservar
diretamente, os serviços de água potável e de esgotos sanitários;

e explorar

IV- lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas e taxas dos
serviços de água e esgotos e ainda taxas de contribuição que incidirem sobre terrenos
beneficiados com tais serviços;
Vexecutar serviços de limpeza pública da sede do
Município de Ibiporã, compreendendo os mesmos a coleta, remoção (transporte), tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos urbanos;
VI- exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o
sistema público do abastecimento de água e esgoto, compatíveis com leis gerais e especiais.
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SEÇÃO II
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE IBIPORÃ – CODESI

Art. 28 - À Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã –
CODESI, compete:
Idesenvolver toda e qualquer atividade econômica
especificamente em: adquirir e alienar, por compra e venda, bem como promover
desapropriações de imóveis, de forma amigável ou judicial, obedecida à legislação pertinente,
em função de estrita execução dos programas e planos de melhoramentos específicos,
anteriormente aprovados pelo Executivo;
IIexecutar de forma direta e indireta obras de
pavimentação, incluindo obras preliminares como instalação de canteiros, movimentos de
terras, meios fios, galerias de esgotos pluviais, construção de muros, calçadas e pequenas
obras de arte situadas no leito das vias públicas municipais, e ainda, de outras obras de infraestrutura como: água, luz, sistema de comunicação, bem como, edificações para fins
industriais, comerciais, residenciais unifamiliares ou coletivas e outras de caráter especiais,
sempre com os projetos aprovados pelos órgãos competentes e atendendo à legislação
pertinente à execução;
III- realizar estudos e projetos, coordenar a distribuição de
venda, implantação de distritos industriais;
IV-

manter gestões junto a órgãos de financiamento para

assistência a indústria;
Vfirmar convênios com organismos especializados,
visando o aprimoramento da mão de obra local, promovendo igualmente, junto com outros
órgãos da Administração Municipal, estudos específicos objetivando o desenvolvimento
econômico e social;
VI- realizar intercâmbio com órgãos técnicos nacionais e
estrangeiros e grupos econômicos no sentido de mostrar as perspectivas locais à
industrialização;
VII- realizar pesquisas e estudos da economia do Município,
bem como pesquisa de mercado, ociosidade da mão de obra, coleta de subsídios junto a
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órgãos técnicos e oficiais e bibliografia especializada com o fim de criar um sistema de
arquivo de cadastramento industrial;
VIII- administrar os lucros residenciais;
IX-

explorar as potencialidades turísticas do município;

Xrealizar financiamento e outras operações de crédito,
observada a legislação pertinente, para execução de programas e planos relacionados com sua
área de atuação;
XIserviços de atividade agrícola; e

executar serviços de destoca, gradeação, aração e outros

XIIpara atingir os seus objetivos.

desenvolver as demais atividades econômicas necessárias

SEÇÃO III
DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ
Art. 29 - À Fundação Cultural de Ibiporã compete:
I-

formular a política cultural do Município;

IIarticular-se com órgãos Estaduais, Federais, Municipais,
Faculdades ou Universidades e outras instituições culturais, de modo a assegurar a
coordenação e a execução de programas culturais de qualquer iniciativa;
III- conceder auxílio às instituições culturais existentes no
Município, a fim de assegurar o desenvolvimento de um programa cultural efetivo;
IV- promover a defesa do patrimônio histórico e artístico do
Município de Ibiporã, incentivando e mantendo museus e monumento afins;
Vconstruir, organizar, equipar, manter ou formar museus,
arquivos ou bibliotecas de acesso público;
VI- construir, restaurar, reparar ou equipar salas e outros
ambientes destinados às atividades artísticas e culturais em geral, desde que, de propriedade
da entidade, sem fins lucrativos;
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VII- promover intercâmbio com entidades públicas e
particulares do Estado do Paraná e de outros Estados da União, mediante convênios que
possibilitem exposições, reuniões e realizações de caráter artístico e literário, bem como na
publicação de obras que interessem a história local;
VIII- promover exposições, espetáculos, conferências, debates,
feiras, projeções cinematográficas, festividades populares, inclusive elaborar uma política de
incremento turístico do Município;
IX- realizar promoções destinadas à integração social da
população, com vistas à elevação do seu nível cultural e artístico;
X-

incentivar a pesquisa no campo das artes e da cultura;

XI- propiciar a criação de cursos permanentes e/ou
itinerantes, com vistas a incrementação cultural e artística do Município;

XII- preservar o folclore e as tradições populares nacionais,
bem como patrocinar os espetáculos folclóricos sem fins lucrativos;
XIII- custear despesas com transportes e seguro de objetos de
valor cultural destinados à exposição pública; e
XIV- efetuar outras atividades afins no âmbito de sua
competência.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30 - O Executivo, mediante decreto, regulamentará a
estrutura administrativa e disporá sobre o seu desdobramento operacional e as atribuições
específicas de suas unidades e sobre funcionamento dos órgãos e entidades, observadas as
disposições desta Lei.
Art. 31 - Ficam criados todos os órgãos componentes e
complementares da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Ibiporã,
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mencionados nesta Lei, os quais serão instalados de acordo com as necessidades e
conveniências da administração.
Parágrafo Único - A proporção em que forem instalados os
órgãos componentes da Estrutura definida nesta Lei, fica o Executivo Municipal, autorizado a
promover as necessárias alocações de pessoal, verbas, atribuições e instalações.
Art. 32 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a estabelecer o desdobramento operacional da Estrutura Organizacional, criando mediante
decreto, órgãos de níveis inferiores às secretarias municipais, observando os princípios gerais
estabelecidos na presente Lei e a existência de recursos para atender as despesas necessárias.
Art. 33 Ficam autorizados o remanejamento e a lotação
de servidores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, obedecidos ao Regime
Jurídico e os princípios da conveniência e da oportunidade administrativas.
Art. 34 - Os servidores ocupantes de cargos efetivos quando
designados a ocuparem as funções constantes do artigo 5º da presente Lei, poderão perceber
pelo desempenho das mesmas, a gratificação denominada função de confiança, conforme
regulamentação específica e disposições legais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos deste Município.
Art. 35- Fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos
ajustes orçamentários que se fizerem necessários em decorrência da presente Lei, observados
os seus elementos e funções.
Art. 36 - Para fins da execução orçamentária do corrente
exercício financeiro, as receitas e despesas correrão à conta de dotações consignadas na Lei
Municipal nº 1.913, de 09 de dezembro de 2004.
Art. 37 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Ibiporã, 22 de julho de 2005

ALBERTO BACCARIM
Prefeito do Município
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