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CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

02

ORGÃO

UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GABINETE DO PREFEITO

Do Gabinete do Prefeito

Art. 20.  Ao Gabinete do Prefeito compete:
I. assistir ao Chefe do Poder Executivo em suas relações
político-administrativas com os outros Poderes, munícipes, órgãos e
entidades públicas ou privadas e associações de classe;
II. atender ou fazer atender as pessoas que procuram a administração
municipal;
III. recepcionar os visitantes;
IV. programar solenidades, expedir convites e anotar todas as
providências que se tornarem necessárias ao fiel cumprimento dos
programas;
V. organizar conferências e debates;
VI. colaborar nas atividades de relações públicas do município;
VII. coordenar as atividades de defesa civil do município;
VIII. coordenar os compromissos oficiais do Prefeito;
IX. orientar as associações e entidades representativas da sociedade;
X. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
Do Gabinete do Vice-Prefeito

Art. 21. Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:
I. coordenar, supervisionar, controlar e gerenciar as atividades de apoio
direto ao Vice-Prefeito;
II. dar assistência direta e imediata ao Prefeito Municipal na sua
representação institucional e social e o apoio protocolar nos atos públicos
que ele participar;
III. desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por
meio de atos próprios, despachos e ordens verbais;
IV. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III
Da Procuradoria do Município

Art. 22.  A Procuradoria do Município compete:
I.representar o Município em qualquer instância judicial, atuando nos
feitos em que o mesmo seja autor ou réu, assistente, oponente ou
simplesmente interessado;
II. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO IV
Da Assessoria Jurídica

Art. 23.  A Assessoria Jurídica do Município compete:
I. prestar assistência jurídica ao Prefeito e ao Poder Executivo por
delegação específica do Prefeito; 
II. emitir pareceres na defesa dos direitos e interesses do Município,
especialmente quanto a elaboração de contratos, editais de licitação etc.;
III. assessorar em assuntos de natureza jurídica em geral, com vistas a
atualização da Legislação Municipal;
IV. representar a Procuradoria Municipal, na ausência do titular do cargo;
V. executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO V
Da Controladoria Interna

Art. 24.  A Controladoria Interna compete:
I. organizar, coordenar, orientar, promover e executar ações que levem à
adequação do sistema financeiro e Contábil Municipal, zelando pela
normalidade e legalidade de cada ato praticado pela Unidade de
Execução Orçamentária e pelo Setor de Contabilidade, aditando dados

Lei Municipal nº. 1.509 de 13 de Março de 2013

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
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numéricos e custos operacionais, elaborar de estimativa de impacto
orçamentário financeiro, na conformidade da Lei de Responsabilidade
Fiscal, em seus artigos 15 e 16, sempre que se fizer necessário.
II. executar outras atribuições afins.
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UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, DESEN. ECONÔMICO, INDUSTRIA

SUBSEÇÃO II

Da Secretaria Municipal de Planejamento

Art. 27.  A Secretaria Municipal de Planejamento, órgão da gestão
administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete:
I. elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e
Orçamento Anual em parceria com o setor de planejamento, Secretarias,
outros órgãos de assessoramento e comunidade de forma geral;
II. coordenação e acompanhamento de projetos especiais de engenharia,
e econômicos;
III. articulação com entidades de planejamento das demais esferas
governamentais;
IV. articulação e controle de convênios, acordos e contratos junto aos
setores públicos e privados;
V. acompanhamento e controle da execução de programas, visando
prevenir desvios de finalidade;
VI. estudos de avaliação dos resultados das ações e programas do
governo Municipal;
VII. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas
à Secretaria em todas as suas fases;
VIII. executar outras atribuições afins.

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

ALTERADO: NOVA DENOMINAÇÃO

LEI 1659/2015, DE  12 MARÇO DE 2015.

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI NR. 1.509/13, DE 13.03.2013.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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SUBSEÇÃO III
Da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Art. 26.  A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, órgão da
gestão administrativa, além de outras funções que lhe são próprias,
compete:
I. gerenciamento dos recursos humanos do Poder Executivo;
II. gestão dos serviços gerais de comunicação, arquivo, protocolo,
limpeza e manutenção;
III. organização e controle do cadastro geral de fornecedores e
prestadores de serviços;
IV. processamento das solicitações dos órgãos municipais dos processos
de licitação;
V. organizar e controlar o Setor de Patrimônio Público;
VI. criação de mecanismos de treinamento e aperfeiçoamento dos
funcionários públicos do Município, visando sua ascensão funcional, na
forma que dispuser a Lei e ou Regulamentos;
VII. controle e acompanhamento da execução orçamentária;
VIII. gerenciamento dos fundos municipais;
IX. gestão da legislação tributária, fiscal e financeira;
X. lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;
XI. guarda e movimentação de valores;
XII. desembolsos financeiros, na forma da lei;
XIII. elaboração de balancetes, apuração de resultados, balanço anual,
com prestação de contas, em obediência ao sistema de controle externo;
XIV. registros e controles contábeis;
XV. organizar e realizar as compras de bens e serviços da Prefeitura, em
articulação com as demais gerências;
XVI. acompanhamento do desempenho entre receita e despesa;
XVIII. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias
atribuídas à Secretaria em todas as suas fases;
XVIII. controle do endividamento do Município;
XIX. expedição de licenças, alvarás, atestados, baixa, habite-se e outros
documentos da mesma natureza;
XX. cadastro dos contribuintes municipais;
XXI. executar outras atribuições afins.

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
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ORGÃO

UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

SUBSEÇÃO I
Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Art. 28.  A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer,
órgão da gestão administrativa, além de outras funções que lhe são
próprias, compete:
I. planejamento e execução das atividades do ensino fundamental no
Município;
II. planejamento e execução das atividades da educação infantil no
Município;
III. promoção de  cursos, reuniões, treinamentos, debates, encontros,
seminários e congressos sobre educação;
IV. promoção de festividades cívicas, certames culturais e artísticos;
V. controle e administração da biblioteca pública;
VI. promoção de museus, teatros, galeria de arte, quadras poli-
esportivas e manutenção da banda  municipal;
VII. promoção das manifestações, artísticas, com apoio de recursos e
espaços culturais adequados, por meio de convênios, acordos e
contratos com entidades públicas ou privadas;
VIII. pesquisa de dados culturais e históricos dos diferentes bairros e
distrito do Município;
IX. promoção de experiências pedagógicas que diminuam o índice de
evasão escolar e incentivem a retenção de alunos;
X. absorção dos valores sócio-econômico e cultural da comunidade nas
atividades pedagógicas;
XI. administrar e controlar da execução orçamentária e financeira e
acompanhar a prestação de contas de convênios federais e estaduais;
XII. promoção e execução da gestão democrática no ensino fundamental
e na educação infantil do Município;
XIII. garantia da  demanda de vagas suficientes ao ensino da pré-escola
e fundamental;
XIV. garantia, de acordo com as possibilidades, do transporte coletivo de
alunos;
XV. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas
à Secretaria em todas as suas fases;
XVI. executar outras atribuições afins.

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
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ORGÃO

UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

SECRETARIA  MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SUBSEÇÃO V
Da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Art. 32.  A Secretaria Municipal de Infraestutura, órgão da gestão
administrativa, além de outras funções que lhe são próprias e Controle
compete:
I. planejamento, execução, fiscalização e acompanhamento das obras
públicas e prédios públicos;
II. manutenção e execução de serviços mecânicos da frota de máquinas
e veículos pertencentes ao Poder Público Municipal;
III. administração da frota de veículos, maquinas e equipamentos, bem
como, manter controle diário de kilometragem e gastos de combustível
das viaturas;
IV. controle do sistema cartográfico do Município;
V. implementação e fiscalização da legislação do solo urbano;
VI. análise, aprovação, fiscalização e vistoria de projetos de obras e
edificações públicas e particulares;
VII. atendimento e orientação ao público na aprovação e regularização de
obras e edificações;
VIII. abertura e manutenção de vias públicas e de estradas municipais;
IX. controle de ocupação do solo urbano;
X. realização dos serviços de limpeza pública, coleta e disposição final do
lixo;
XI. manutenção de praças, calçadas, jardins, áreas verdes e fundo de
vales;
XII. execução de serviços de jardinagem e arborização;
XIII. demarcação de áreas e locais de estacionamento;
XIV. controle da propaganda e publicidade em locais públicos;
XV. administração e controle de feiras e mercados públicos;
XVI. controle da denominação, emplacamento e numeração de
logradouros e prédios;
XVII. controle e execução dos serviços de sinalização urbana e
iluminação pública;
XVIII. controlar e supervisionar o departamento de água e esgoto –
DAE/JAC;
XIX. administração e controle do Fundo Municipal de Habitação;
XX. administração e controle da execução orçamentária e financeira;
XXI. gerenciar, fiscalizar e controlar toda a área urbana com relação as
atividades de trânsito;
XXII. gerenciar e normatizar as áreas de estacionamento rotativo;
XXIII. desenvolver atividades de aprimoramento do trânsito;
XXIV. cuidar, zelar e reformar as placas de sinalização;
XXV. administração e manutenção de cemitério e controle dos serviços
funerários;
XXVI. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias
atribuídas à Secretaria em todas as suas fases;
XXVII. executar outras atribuições afins.

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
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ORGÃO

UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SUBSEÇÃO I
Da Secretaria Municipal de Governo

Art. 25.  A Secretaria Municipal de Governo, órgão da gestão
administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete:
I. programar e organizar os eventos públicos;
II. coordenar e organizar o cerimonial;
III. divulgar todos os eventos públicos;
IV. coordenar expedições de documentos, correspondências, convites
dentre outros do Gabinete do Prefeito;
V. programar audiências, visitas e reuniões;
VI. intermediar as relações públicas do Gabinete do Prefeito.
VII. executar outras atribuições afins.

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBSEÇÃO II
Da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Art. 29.  A Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, órgão da
gestão administrativa, além de outras funções que lhe são próprias,
compete:
I. articular junto a outras esferas governamentais do Estado e da União,
na execução de suas ações;
II. garantia de serviço ambulatorial médico-hospitalar;
III. garantia de serviço com o médico da família, em parceria com outras
esferas de governos;
IV. dar atendimento odontológico de necessidades básicas;
V. manutenção do cadastro das unidades de conservação existente no
Município;
VI. controle epidemiológico e de doenças infecto-contagiosas;
VII. desenvolvimento  do controle de higiene e saúde pública nos
estabelecimentos comerciais do Município;
VIII. garantir o acesso dos cidadãos jaciarenses participantes do
Programa SUS;
IX. manter controle da população com vacinação em suas campanhas;
X. administrar e controlar a execução orçamentária e financeira;
XI. zelar pelo bom funcionamento e conservação dos veículos
necessários para a execução dos serviços de sua responsabilidade;
XII. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas
à Secretaria em todas as suas fases;
XIII. execução das políticas publicas de Meio ambiente, com ações de
planejamento e desenvolvimento de programas, de relacionamento com
outros órgãos de políticas ambientais, de fiscalização de atividades
poluidoras e de educação ambiental;
XIV. desenvolvimento e implantação de políticas e ações municipais
objetivando a preservação do Meio Ambiente; fiscalização das atividades
agressivas; elaboração de normas de procedimento ambiental, obedecida
a competência complementar municipal; 
XV. executar outras atribuições afins.

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
 
ALTERADO: NOVA DENOMINAÇÃO

Da Secretaria Municipal de Saúde

LEI 1659/2015, DE  12 MARÇO DE 2015.

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI NR. 1.509/13, DE 13.03.2013. 
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ORGÃO

UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

SUBSEÇÃO III
Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Art. 30.  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo, órgão da gestão administrativa, além de outras funções que lhe
são próprias, compete:
I. articular junto a outras esferas governamentais do Estado e da União,
na execução de suas ações;
II. orientar e prestar assistência e pesquisa no setor agropecuário, de
serviços, de Industria, Comércio e Turismo no Município, buscando a
melhoria de vida para as famílias, através de programas direcionados ao
desenvolvimento de cada setor;
III. manutenção do controle e da atualização do cadastro dos produtores
rurais;
IV. definições políticas de incentivos ao pequeno produtor;
V. garantia do controle e do escoamento da safra agrícola do Município;
VI. fornecimento de equipamentos para a abertura de novas estradas;
VII. realização do controle da produção das propriedades;
VIII. administração e controle da execução orçamentária e financeira;
IX. organização de calendários turísticos;
X. regulamentação do fundo municipal de turismo;
XI. apoio e fomento do desenvolvimento do turismo local;
XII. orientação à preservação de locais de visitação turística;
XIII. manutenção do programa de qualificação profissional na área
turística junto às esferas de governo;
XIV. manutenção do cadastro das empresas operadoras de turismo;
XV. organização e desenvolvimento de atividades junto ao Conselho
Municipal de Turismo;
XVI. fomento às agências de turismo, para a divulgação do potencial
turístico do município;
XVII. representação  do Município em exposições, feiras, eventos e
outros;
XVIII. criação e regulamentação da Lei de incentivo à instalação de
indústrias e comércios;
XIX. criação e regulamentação da Lei de criação do Distrito Industrial;
XX. criação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de
serviços;
XXI. apoio e orientação ao desenvolvimento de projetos para instalação
de novos empreendimentos;
XXII. ações  políticas para o fomento do desenvolvimento do emprego e  
da renda;
XXIII. fomento à qualificação profissional para empresas comerciais e
industriais;
XXIV. manutenção do controle ambiental sobre as Indústrias e comércio
instalados no Município;
XXV. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias
atribuídas à Secretaria em todas as suas fases;
XXVI. executar outras atribuições afins.

POR FORÇA DA ALTERAÇÃO LEGAL:

SUBSEÇÃO III

Da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente

Art. 30. A Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente,
Órgão da Gestão Administrativa, além de outras funções que lhe são
próprias, compete:

I. articular junto a outras esferas governamentais do Estado e da União,
na execução de suas ações;

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
 
ALTERADO:

LEI 1659/2015, DE  12 MARÇO DE 2015.

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI NR. 1.509/13, DE 13.03.2013.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

II. orientar e prestar assistência e pesquisa no setor agropecuário, de
serviços, de turismo no Município, buscando a melhoria de vida para as
famílias, através de programas direcionados ao desenvolvimento de cada
setor;

III. manutenção do controle e da atualização do cadastro dos produtores
rurais;

IV. definições políticas de incentivos ao pequeno produtor;

V. garantia do controle e do escoamento da safra agrícola do Município;

VI. fornecimento de equipamentos para a abertura de novas estradas;

VII. realização do controle da produção das propriedades;

VIII. administração e controle da execução orçamentária e financeira;

IX. organização de calendários turísticos;

X. regulamentação do fundo municipal de turismo;

XI. apoio e fomento do desenvolvimento do turismo local;

XII. orientação à preservação de locais de visitação turística;

XIII. manutenção do programa de qualificação profissional na área
turística junto às esferasde governo;

XIV. manutenção do cadastro das empresas operadoras de turismo;

XV. organização e desenvolvimento de atividades junto ao Conselho
Municipal de Turismo;

XVI. fomento às agências de turismo, para a divulgação do potencial
turístico do Município;

XVII. representação do Município em exposições, feiras, eventos e
outros;

XVIII. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias
atribuídas à Secretaria em todas as suas fases;

XIX. execução das políticas publicas de Meio ambiente, com ações de
planejamento e desenvolvimento de programas, de relacionamento com
outros órgãos de políticas ambientais, de fiscalização de atividades
poluidoras e de educação ambiental;

XX. desenvolvimento e implantação de políticas e ações municipais
objetivando a preservação do Meio Ambiente; fiscalização das atividades
agressivas; elaboração de normas de procedimento ambiental, obedecida
a competência complementar municipal;

XXI. executar outras atribuições afins.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBSEÇÃO IV
Da Secretaria Municipal de Gestão Social

Art. 31.  A Secretaria Municipal de Gestão Social, órgão da gestão
administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete:
I. executar e orientar de assistência social em cumprimento aos
requisitos legais e às normas atinentes ao modelo de gestão e
responsabilidade pela formação e gestão da política municipal extensiva
à promoção social em um todo, articulada com as esferas estadual e
federal e, ainda, com um sistema local descentralizado e participativo,
envolvendo as entidades e organizações e a sociedade civil através de
um Conselho;
II. manter um Sistema de Assistência Social organizado, com triagem e
cadastramento atualizado da clientela atendida a ser atendida;
III. formular uma Política de Assistência Social;
IV. organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social
mediante a execução dos serviços, programas e projetos elaborados em
cada área;
V. definir padrões de qualidade e formas de acompanhamento e controle
das ações de assistência e de promoção sociais;
VI. supervisionar, monitorar e avaliar as ações sociais;
VII. executar uma política de qualificação sistemática e continuada de
recursos humanos;
VIII. desenvolver políticas adequadas e de qualidade em prol de
atendimento e de formação de cidadania e, ainda, análise sócio-jurídica;
IX. organizar, administrar e controlar o atendimento da Unidade do SINE”;
X. planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à
Secretaria em todas as suas fases;
XI. executar outras atribuições afins.

LEI Nº. 1.509, DE 13 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

ALTERADO: NOVA DENOMINAÇÃO

DECRETO 3.254 DE 28/09/2015.
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos.

Lei Complementar 101/2000 - Art. 5º, III "b".
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PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

          DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

O fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de
Jaciara, se destina a assegurar aos servidores e seus dependentes, na
conformidade da presente Lei, prestações de  natureza previdenciária e
econômica, em casos de contingências que interrompam, depreciem ou
façam cessar seus meios de subsistência.

DAS PESSOAS ABRANGIDAS:

- dos segurados;
- dos dependentes.

DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS:

- da aposentadoria;
- do auxílio doença;
- do salário família e
- do salário maternidade.

DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS DEPENDENTES:

- da pensão por morte;
- do auxílio reclusão.

Lei Municipal - 652 de 16/10/96

Lei Municipal - 1.417 de 12/03/12 - Reestruturação.
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CÂMARA MUNICIPAL

CAPÍTULO II
PODER LEGISLATIVO
SEÇÃO I
DA CÂMARA MUNICIPAL
Art. 33 – O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal
composta pelos Vereadores eleitos entre brasileiros maiores de dezoito
(18) anos
mediante pleito universal e secreto, com mandato de quatro (04) anos, na
forma da
legislação federal.
Parágrafo Único – A Câmara Municipal de Jaciara é composta de treze
(13)
membros e alterará em proporção ao número de habitantes, observando
o disposto no
artigo 29 – inciso IV da Constituição Federal.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Art. 34 – Cabe a Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre
todas
as matérias atribuídas, explicitas ou implicitamente para o Município
pelas
Constituições Federal e Estadual:
I – tributos municipais, arrecadação e aplicação de suas rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamento anual da administração local e
autorização à abertura de créditos;
III – operações de crédito, forma e os meios de pagamento;
IV – remissão de dívidas, concessão de isenções e anistia fiscais;
V – diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, plano diretor, plano
controle de
uso, do parcelamento e de ocupação do solo urbano;
VII – código de obras, edificações, posturas e outros;
VIII – serviço funerário e cemitérios com a administração dos públicos e a
fiscalizado dos particulares;
IX – comércio ambulante;
X – organização dos serviços administrativos locais;
XI – regime jurídico de seus servidores;
XII – administração, utilização e alienação de seus bens;
XIII – criação e extinção de cargos, funções e empregos públicos fixação
dos
respectivos vencimentos;
XIV – alteração e dominação de próprios, vias e logradouros públicos;
XV – critérios para delimitação do perímetro urbano e de expansão
urbana;
XVI – legislar sobre o transporte coletivo que tem caráter essencial, bem
como
fixação e reajuste de tarifas e preços respectivos;
XVII – com observância das normas gerais Federais e suplementares do
Estado;
a) Direito urbanístico;
b) Caça, pesca, conservação da natureza, preservação das flores, da
fauna e da
flora, defesa do solo e dos recursos naturais;
c) Educação, cultura, ensino, esporte e lazer;
d) Proteção e integridade social das pessoas portadoras de deficiência;
e) Proteção à infância e a juventude;
f) Proteção do meio ambiente;
g) Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico;
h) Ao registro, acompanhamento e fiscalizações, das condições de
direitos de
pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais;
i) Aos estabelecimento da política, de educação para o transito

 Constituição Federal - Art. 29
Constituição Estadual - Art. 182
Lei Orgânica Municipal - Art. 33
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XVIII – a criação do distrito industrial;
XIX – a Divisão territorial do Município, observada a Legislação Federal e
Estadual pertinente.


