
 

Prefeitura do Município de Santa Lúcia 

 
 

1 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2013 

De 19 de março de 2013 

AUTÓGRAFO Nº 006/2013 

DE 19 DE MARÇO DE 2013 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2013 

DE 12 DE MARÇO DE 2013 

 

Dispõe sobre a modernização e 

reestruturação administrativa da 

Prefeitura do Município de Santa 

Lúcia, criando as Secretarias 

Municipais, extinguindo e criando 

cargos de provimento em comissão e 

funções de confiança, as formas e 

base remuneratórias e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA, Estado de São 

Paulo, de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal em 

Sessão Ordinária, realizada em 18 de fevereiro de 2013, 

promulga a seguinte Lei 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Está lei moderniza e reestrutura o arcabouço 

administrativo do Poder Executivo do Município de Santa 

Lúcia, com a finalidade de garantir a eficiência no 

planejamento e execução da atividade pública, garantindo 

melhor autonomia na consecução das atividades setoriais da 

municipalidade. 

Art. 2º. A Administração Pública do Município de Santa 

Lúcia rege-se pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo 
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toda a sua atividade voltada a melhor atender a população 

do Município de Santa Lúcia. 

Art. 3º. Para efeito desta Lei, considera-se: 

I – Servidor Público é a pessoa legalmente investida 

em cargo ou emprego público; 

II – Cargo Público é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 

devem ser cometidas a um servidor público, criado por lei, 

com denominação própria e valor de vencimento 

correspondente, para provimento em comissão; 

III – Emprego Público é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 

devem ser cometidas a um servidor público, criado por lei, 

com denominação própria e escala de vencimento 

correspondentes, com relação de trabalho regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação trabalhista 

correlata, salvo disposição legal em contrário, para 

provimento por concurso público em caráter efetivo; 

IV – Função é a atribuição ou conjunto de atribuições 

exercidas pelos servidores públicos em face de seu cargo ou 

emprego; 

V – Função de Confiança é o conjunto de atribuições 

específicas de direção, chefia e assessoramento 

desempenhadas por servidor público investido em emprego 

público de provimento efetivo, estabelecida por lei com 

denominação própria e retribuição pecuniária 

correspondente; 
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VI – Vencimento é a retribuição pecuniária básica pelo 

exercício de cargo ou emprego público, com valor fixado em 

lei; 

VII – Remuneração é a percepção do vencimento 

acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor 

público tem direito; 

VIII – Referência é o número indicador da posição do 

emprego na escala de vencimento de cada classe. 

 

TÍTULO II 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA 

CAPÍTULO I 

DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Art. 4º. A administração municipal organiza-se com as 

seguintes unidades, funcionalmente autônomas e diretamente 

subordinadas ao Prefeito, conforme Anexo I - Organograma I: 

I – Gabinete; 

II – Procuradoria Geral do Município; 

III – Secretarias. 

CAPÍTULO II 

DO GABINETE DO PREFEITO 

Art. 5º. O gabinete do prefeito, constante do Anexo I 

- Organograma II, conta com o Gabinete do Vice-Prefeito, e 

mais as seguintes unidades a ele subordinadas: 

I – Chefe de Gabinete; 

II – Assessor de Gabinete. 
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Art 6º. Compete ao Chefe de Gabinete do Prefeito:  

I - promover a integração das diversas unidades 

administrativas do Poder Executivo Municipal; 

II - coordenar a representação político-social do 

Prefeito Municipal; 

III - agendar os compromissos do Prefeito Municipal;  

IV - preparar o expediente do Prefeito Municipal; 

V - promover o acompanhamento dos atos expedidos pelo 

Poder Legislativo; 

VI - elaborar estudos e levantar informações da 

estrutura administrativa necessárias às reuniões de 

Secretariado; 

VII - fazer a redação especializada de documentos 

oficiais e secretariar as reuniões com o Prefeito 

Municipal; 

VIII - organizar e disciplinar as audiências do 

Prefeito Municipal; 

IX – atender as pessoas que procuram o Prefeito 

Municipal, encaminhando-as aos órgãos competentes para a 

solução de seus problemas e reivindicações; 

X - estabelecer horário de atendimento ao público, 

definindo e o local, dia e hora, tanto no Gabinete como em 

locais a serem previamente determinados e que seja de 

interesse da administração; 

XI – registrar as audiências, conferências, reuniões, 

visitas de caráter oficial realizadas pelo Prefeito 

Municipal; 
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XII – assistir ao Prefeito no desempenho de suas 

atribuições constitucionais, políticas e administrativas; 

XIII - coordenar o fluxo de informações e expedientes 

oriundos e destinados aos demais órgãos da Administração 

Pública Municipal em matérias da competência do Prefeito 

Municipal; 

XIV - executar e transmitir ordens, decisões e 

diretrizes políticas e administrativas do Prefeito 

Municipal; 

XV - acompanhar, na Câmara Municipal e nos âmbitos 

estadual e federal, a tramitação das proposições de 

interesse do Poder Executivo e do Município; 

XVI - organizar o cerimonial; 

XVII - gerenciar a Junta do Serviço Militar; 

XVIII - receber e elaborar a correspondência oficial 

do Prefeito Municipal; 

XIX - praticar outros atos ou atividades consideradas 

necessárias ao exercício de sua competência. 

 

Art. 7º. Compete ao Assessor de Gabinete: 

I – acompanhar o Prefeito Municipal em suas missões 

dentro e fora do município; 

II – assessorar e gerenciar as atividades em 

conformidade com protocolo estabelecido pelo Chefe de 

Gabinete; 

III – responsabilizar-se pelo veículo do gabinete na 

sua condução e manutenção; 
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IV – zelar sempre pela pontualidade no cumprimento dos 

horários e agenda do Prefeito Municipal; 

V – acompanhar autoridades políticas em eventos 

públicos, sempre que de interesse do Município; 

VI – executar outras tarefas que lhe forem atribuídas 

pelo Prefeito Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Art. 8º. A Procuradoria Geral do Município tem status 

de Secretaria Municipal e, é composta pelos Procuradores do 

Município efetivos, sendo estes responsáveis pela 

representação do Município de Santa Lúcia em Juízo ou fora 

dele, bem como as demais atribuições inerentes a atividade 

jurídica. 

§ 1º. Os ocupantes do emprego público de Advogado, 

passam a ser denominados “Procurador Municipal”, 

extinguindo-se a nomenclatura “Advogado”, mantendo-se os 

níveis e Padrões remuneratórios; 

§ 2º. A Procuradoria Geral do Município será chefiada 

pelo Procurador Geral do Município, cargo de provimento em 

comissão elencado no Anexo II da presente lei, o qual terá 

o mesmo nível hierárquico e gozará das mesmas prerrogativas 

do cargo de Secretário Municipal. 

CAPÍTULO IV 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
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Art. 9º. As Secretarias Municipais são compostas, 

conforme Anexo I – Organograma III, pelas seguintes pastas: 

I – Secretaria de Administração e Finanças; 

II – Secretaria de Saúde e Assistência Social; 

III – Secretaria da Educação, Esporte e Cultura; 

IV – Secretarias de Obras e Serviços Públicos; 

V – Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

 

CAPÍTULO V 

DA INTEGRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 

 

Art. 10. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo 

Prefeito Municipal em conformidade com a Constituição 

Federal e a Lei Orgânica do Município de Santa Lúcia, 

manifestando-se através dos atos expedidos por si ou pelos 

órgãos que compõem a Administração Pública Municipal. 

§ 1º. Compete ao Prefeito Municipal, em conjunto com 

os Secretários Municipais, a direção superior dos órgãos 

que integram a estrutura administrativa do Poder Executivo 

Municipal. 

§ 2º. O Prefeito Municipal, no exercício do Poder 

Executivo Municipal, será auxiliado pelo Vice-Prefeito, 

pelo Chefe de Gabinete, pelo Assessor de Gabinete, pelo 

Procurador Geral do Município, pelos Secretários Municipais 

e demais cargos e funções de confiança dos órgãos que 

compõem a sua estrutura administrativa, bem como pelos 

servidores públicos em geral. 
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Art. 11. Os Secretários Municipais têm a missão de 

auxiliar o Prefeito Municipal na formulação das políticas 

públicas e na concepção e desenvolvimento de planos, 

programas, ações, atividades e projetos que reflitam, de 

forma prática, o cumprimento das competências 

constitucionais do Município, sempre em harmonia com os 

demais poderes constituídos e com outras esferas de 

Governo, tanto federal como estadual. 

§ 1º. Os Secretários Municipais têm, também, a 

atribuição de liderar, coordenar e supervisionar a 

Secretaria Municipal e os demais órgãos da estrutura 

administrativa sob sua responsabilidade, bem como ordenar 

despesas e desempenhar outras funções próprias do cargo que 

lhe forem especificamente confiadas pelo Prefeito 

Municipal, podendo, no uso de suas atribuições, delegar 

competência na forma prevista em lei. 

§ 2º. Os Secretários Municipais serão substituídos em 

suas ausências e impedimentos legais por servidor ocupante 

de cargo de provimento em comissão ou função de confiança 

subordinado à Secretaria, especialmente designado pelo 

Prefeito Municipal, enquanto durar a ausência ou 

impedimento do titular. 

Art. 12. O Prefeito Municipal, os Secretários 

Municipais e demais dirigentes de órgãos de igual nível 

hierárquico, salvo hipóteses expressamente especificadas em 

lei ou em decreto, para o pleno exercício de suas missões e 

atribuições políticas e legais, devem permanecer livres de 

funções meramente executórias e da prática de atos 

relativos à rotina administrativa. 
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§ 1º. O encaminhamento de processos e outros 

expedientes administrativos rotineiros às autoridades 

mencionadas no "caput" deste artigo ou a avocação de 

qualquer destes processos e expedientes por essas 

autoridades deve ocorrer apenas quando: 

I - a legislação pertinente assim o dispuser; 

II - o assunto se relacionar com ato que deva ser 

praticado pessoalmente por aquelas autoridades; 

III - o assunto se enquadrar simultaneamente na 

competência de vários órgãos subordinados diretamente a 

qualquer das autoridades citadas no "caput" deste artigo; 

IV - o assunto não se enquadrar precisamente no campo 

de atuação de nenhum órgão subordinado às autoridades 

citadas no "caput" deste artigo; 

V - o processo ou expediente implicar no reexame de 

atos manifestamente ilegais ou contrários ao interesse 

público; 

VI - a decisão importar precedente que modifique a 

prática administrativa em vigor no Município. 

§ 2º. Ainda com o objetivo de assegurar às autoridades 

mencionadas no "caput" deste artigo o pleno exercício de 

suas missões e atribuições políticas e legais, bem como o 

de acelerar a tramitação administrativa de processos e 

expedientes, serão observadas as seguintes práticas: 

I - encaminhamento de público e de documentos 

diretamente aos órgãos competentes para a solução do caso 

concreto neles contido; 
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II - decisão do caso concreto, sempre que possível, no 

órgão de menor hierarquia, podendo, para tanto, serem 

adotadas as seguintes medidas: 

a) delegação de maior soma de poderes decisórios às 

direções ou chefias imediatas que se situam na base da 

estrutura administrativa e que estejam mais próximas das 

informações necessárias à solução do caso concreto, 

principalmente em relação a assuntos rotineiros; 

b) responsabilização funcional da autoridade 

competente, em casos de omissão ou demora injustificável na 

tomada da decisão. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS OBJETIVOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Art. 13. Constitui objetivo principal da estrutura 

administrativa estabelecida por esta lei contribuir para 

que o Poder Executivo Municipal possa aprimorar as 

atividades e o desempenho da Administração Pública 

Municipal em prol dos interesses da coletividade e do bem 

estar social, com observância dos princípios que regem a 

administração pública, especialmente, o princípio da 

eficiência administrativa. 

Parágrafo único. Para alcançar o objetivo previsto 

neste artigo, serão adotadas as seguintes metas para a 

Administração Pública Municipal: 

I – facilitar e simplificar o acesso dos munícipes aos 

serviços e equipamentos públicos municipais; 
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II – simplificar e reduzir as formalidades 

burocráticas ao mínimo considerado indispensável, evitando 

a tramitação desnecessária de documentos, assim como a 

incidência de controles desnecessários e meramente formais; 

III – evitar a concentração das decisões 

administrativas nos níveis hierárquicos superiores, 

descentralizando a administração, de maneira que se 

aproximem dos fatos, situações e pessoas a quem se destinam 

as decisões; 

IV – tornar ágil o atendimento aos munícipes quanto ao 

cumprimento das exigências legais de qualquer ordem, 

promovendo a adequada orientação quanto aos procedimentos 

legais; 

V – elevar o nível de capacitação, a produtividade e a 

eficiência dos servidores públicos municipais, mediante a 

adoção de critérios rigorosos de admissão, treinamento, 

aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

VI – atualizar permanentemente os serviços e 

equipamentos, visando à modernização e a racionalização dos 

métodos de trabalho, com a finalidade de reduzir custos e 

ampliar a oferta de serviços com aprimoramento qualitativo; 

VII - priorizar a comunicação direta entre os 

diferentes órgãos da Administração Pública Municipal, sem a 

intervenção necessária de níveis hierárquicos superiores, 

sempre que possível; 

VIII - melhorar os processos e procedimentos, a 

colaboração entre os serviços, o compartilhamento de 

conhecimentos e a correta gestão da informação; 
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IX - garantir a prestação eficiente, eficaz, efetiva e 

relevante dos serviços públicos, procurando tornar o 

Município de Santa Lúcia referência em desenvolvimento 

sustentável nas dimensões humana, ambiental, econômica, 

social e tecnológica; 

X - promover a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos com ações voltadas à redução das desigualdades 

sociais, a erradicação da pobreza, a ampla inclusão social 

e a diversificação da economia. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

 

Art. 14. Os Secretários Municipais, cargos criados e 

elencados no Anexo II da presente Lei, são de livre 

nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. 

§ 1º. Os Secretários Municipais serão remunerados por 

subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 

qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória, nos termos 

dos artigos 29, V; 37, X e XI; 39,§ 4º, todos da 

Constituição Federal. 

§ 2º. A Câmara Municipal dará início ao processo 

legislativo para fixação dos subsídios de que trata o 

“caput” deste artigo no prazo de 30 dias após a promulgação 

desta Lei; 
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§ 3º - Os Secretários Municipais serão os responsáveis 

pela execução das políticas públicas de governo, compondo o 

primeiro escalão da administração municipal, subordinados 

diretamente ao Prefeito Municipal. 

 

TÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS 

CAPÍTULO I 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Art. 15. À Secretaria Municipal da Administração e 

Finanças compete: 

 

I - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação de planos, programas, e projetos relacionados 

à modernização administrativa; 

II - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e 

executar as atividades relativas aos serviços de 

atendimento ao cidadão, protocolo, comunicações, 

reprografia, zeladoria e segurança do Paço Municipal; 

III - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e 

executar as atividades relativas aos transportes internos; 

IV - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e 

executar as atividades relativas à administração 

patrimonial; 

V - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e 

executar as atividades relativas ao desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas de tecnologia da informação 

mantidos pela Prefeitura Municipal; 
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VI - promover a administração de pessoal, em 

consonância com a política de recursos humanos da ação de 

governo do Município; 

VII - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e 

executar a gestão de compras, licitações, contratos; 

VIII – executar sintética e analiticamente, a 

contabilização orçamentária, financeira e patrimonial do 

município, de acordo com a legislação vigente, preparando o 

balancete da receita e da despesa, os balanços gerais assim 

como as prestações de conta às entidades ou órgãos 

federais, estaduais e municipais; 

IX – coordenar a elaboração anual das diretrizes 

orçamentárias e a proposta orçamentária com base nos 

elementos fornecidos pelos diversos setores da 

administração municipal; 

X – acompanhar a execução do orçamento em todas as 

suas fases, mediante o empenho prévio das despesas e 

controle dos saldos das dotações orçamentárias; 

XI – providenciar a prestação e a tomada de contas dos 

agentes responsáveis pelos dinheiros públicos do município, 

quando necessárias; 

XII – fornecer suprimento de recursos financeiros aos 

demais órgãos da administração municipal, quando solicitado 

ou autorizado pelo Prefeito e Secretário. 

XIII – manter rigorosamente em dia o controle dos 

saldos das contas mantidas em estabelecimentos de crédito e 

movimentadas pela prefeitura. 

XIV – efetivar as práticas e políticas referentes à 

unidade administrativa de orçamentos e convênios. 
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XV - executar outras tarefas que lhe forem atribuídas 

pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 16. A Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças apresenta a seguinte estrutura hierárquica e 

organizacional, conforme Anexo I – Organograma IV: 

I – Gabinete do Secretário:  

1. Coordenadoria Administrativa; 

1.1. Supervisor Administrativo; 

1.2. Gerência de Recursos Humanos; 

1.3. Gerência de Licitações e Contratos; 

1.4. Gerência de Água e Esgoto; 

2. Coordenadoria de Finanças; 

2.1. Supervisor de Finanças; 

2.2. Gerência de Finanças; 

2.3. Gerência de Contabilidade; 

2.4. Gerência de Tesouraria; 

2.5. Gerência de Compras; 

2.6. Gerência de Tributos; 

2.7. Gerência de Lançamentos Tributários. 

Art. 17. A estrutura administrativa e organizacional 

disposta no artigo anterior tem por fito a melhor gestão e 

administração de recursos humanos e financeiros com vista a 

promover o desenvolvimento racional dos serviços público. 

 

CAPÍTULOS II 
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DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 18. À Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social compete: 

I - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação de planos, programas, e projetos relacionados 

à política municipal de saúde; 

II - promover assistência médica, odontológica, 

hospitalar e de saúde pública do Município; 

III - promover a saúde ambiental, a proteção e a 

recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos 

trabalhadores; 

IV - promover a vigilância de saúde, especialmente 

quanto às drogas, medicamentos e alimentos; 

V - promover a ação preventiva em geral, vigilância e 

controle sanitário no âmbito do Município; 

VI - promover a assistência ambulatorial e de 

transportes de pessoas enfermas; 

VII - supervisionar e coordenar a administração e 

manutenção da rede municipal de saúde; 

VIII - supervisionar, coordenar e controlar a 

administração e execução de convênios da área da saúde; 

IX - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação de planos, programas, e projetos relacionados 

à política municipal de inclusão social e desenvolvimento 

da cidadania; 
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X - promover a articulação entre as iniciativas 

públicas e privadas de inclusão social e desenvolvimento da 

cidadania; 

XI - orientar, acompanhar e supervisionar as entidades 

não governamentais de assistência social quanto aos 

procedimentos técnico-administrativo relativos à inclusão 

social e cidadania; 

XII - gerir os Fundos Municipais da Assistência Social; 

XIII - prestar apoio técnico-administrativo ao Fundo 

Social de Solidariedade; 

XIV – executar outras atividades que lhe forem 

atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 19. À Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social apresenta a seguinte estrutura hierárquica e 

organizacional, conforme Anexo I – Organograma V: 

I – Gabinete do Secretário:  

1. Coordenadoria de Saúde; 

1.1. Gerência Administrativa da Saúde; 

2. Coordenadoria Clínica; 

3. Coordenadoria de Vigilância Sanitária; 

4. Coordenadoria de Assistência Social; 

4.1. Supervisor da Promoção Social; 

Art. 20. As Coordenadorias existentes na estrutura 

hierárquica e organizacional da Secretaria de Saúde e 

Assistência Social visa garantir a autonomia e harmonização 

das áreas de saúde e assistência social, dando-lhes poder 
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de gestão de recursos com a finalidade pública de garantir-

lhes melhor eficiência. 

 

CAPÍTULO III 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 

 

Art. 21. À Secretaria de Educação, Esporte e Cultura 

compete: 

Educação: 

I - planejar e executar a Política Municipal de 

Educação, em consonância com as diretrizes e metas 

estabelecidas na legislação municipal, estadual e federal 

pertinente; 

II - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação de planos, programas, e projetos relacionados 

à política municipal de educação; 

III - promover a educação infantil, fundamental, 

complementar e especial no Município; 

IV - promover a educação de jovens e adultos, com 

ênfase na alfabetização da população com mais de quinze 

anos de idade, educação profissional e educação à 

distância, em articulação com os governos federal e 

estadual; 

V - assegurar o ensino público de qualidade, 

democrático e inclusivo em todos os níveis e modalidades de 

educação básica que integram a estrutura organizacional da 

Secretaria Municipal da Educação; 
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VI - combater sistematicamente a evasão e a repetência 

escolar e as causas de baixo rendimento escolar, utilizando 

as medidas disponíveis de aperfeiçoamento do ensino e de 

assistência integral ao estudante; 

VII - oferecer assistência administrativa e didático-

pedagógica aos profissionais que atuam na educação 

municipal mediante a realização de cursos de formação 

continuada, treinamento, atualização e aperfeiçoamento; 

VIII - supervisionar e coordenar a administração e 

manutenção da Rede de Educação do Município; 

IX - articular-se com os demais órgãos públicos e 

entidades privadas visando à complementação, o 

aperfeiçoamento e a consecução dos planos, programas, e 

projetos relacionados à política municipal de educação; 

X - promover o apoio integral ao educando, bem como a 

administração das atividades de alimentação e de 

transportes aos escolares do Município; 

XI - administrar e promover a manutenção da Biblioteca 

e a guarda, controle, renovação e circulação do acervo e 

aperfeiçoamento e difusão de tecnologia de informação e 

comunicação; 

XII - promover a gestão participativa na rede 

municipal de ensino; 

XIII - efetuar o controle, planejamento e 

acompanhamento da execução orçamentária dos recursos 

alocados junto à Secretaria; realizar atividades de 

natureza administrativa; 

XIV - prestar assistência administrativa e financeira 

às unidades escolares da SME; 
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XV - analisar os custos relativos às demandas da 

Secretaria e gerir os contratos administrativos e convênios 

sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação; 

XVI - zelar pelo cumprimento da legislação pertinente 

à educação; 

XVII - zelar pelo cumprimento das normativas emanadas 

pelo Conselho Municipal de Educação; 

Esporte: 

XVIII - formular, coordenar, acompanhar e 

supervisionar a implementação de planos, programas, e 

projetos relacionados aos esportes e lazer no Município; 

XIX - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar 

a implementação dos planos, programas e projetos de 

incentivos aos esportes e de ações de democratização da 

prática esportiva e de inclusão social por intermédio do 

esporte; 

XX - promover a articulação entre as iniciativas 

públicas e privadas de incentivo às atividades esportivas; 

XXI - administrar os próprios esportivos e de lazer 

municipais; 

Cultura: 

XXII - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar 

a implementação de planos, programas, e projetos 

relacionados à política municipal de cultura; 

XXIII - formular, coordenar, acompanhar e 

supervisionar a implementação dos planos, programas e 

projetos de incentivo à cultura e de ações de 
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democratização da prática cultural e de inclusão social por 

intermédio da cultura; 

XXIV - promover a articulação entre as iniciativas 

públicas e privadas de incentivo às atividades culturais; 

XXV - promover a coleta, guarda, conservação e 

preservação de documentos e demais peças que compõem a 

memória e o acervo artístico, histórico, arqueológico e 

cultural do Município; 

XXVI - administrar os equipamentos culturais e do 

patrimônio histórico e artístico do Município; 

XXVII - executar outras atividades que lhe forem 

atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

Art. 22. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Cultura apresenta a seguinte estrutura hierárquica e 

organizacional, conforme Anexo I – Organograma VI: 

I – Gabinete do Secretário:  

1. Coordenadoria de Educação; 

1.1. Supervisor Administrativo Educacional; 

2. Coordenadoria de Esporte; 

3. Coordenadoria de Cultura; 

§ 1º. A Coordenadoria de Educação observará as 

disposições constantes do Estatuto do Magistério, 

instituído pela Lei Complementar Municipal nº 15, de 06 de 

dezembro de 2011. 

§ 2º. Os demais cargos de provimento em comissão e 

funções de confiança da Coordenadoria de Educação são os 

constantes da Lei Complementar Municipal nº 15, de 06 de 
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dezembro de 2011, denominada Estatuto do Magistério do 

Município de Santa Lúcia. 

Art. 23. As Coordenadorias existentes na estrutura 

hierárquica e organizacional da Secretaria de Educação, 

Esporte e Cultura visa garantir a autonomia e harmonização 

das áreas de educação, esporte e cultura, dando-lhes poder 

de gestão de recursos com a finalidade pública de garantir-

lhes melhor eficiência e desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Art. 24. À Secretaria Municipal das Obras e Serviços 

Públicos compete: 

I - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação de planos, programas, e projetos relacionados 

a obras e serviços públicos municipais; 

II - promover a execução de obras públicas; 

III - promover a manutenção de logradouros e próprios 

públicos 

IV - promover a fiscalização dos serviços de utilidade 

pública permitidos, concedidos ou autorizados; 

V - promover a produção de artefatos de cimento e de 

placas de sinalização; 

VI – executar outras atividades que lhe forem 

atribuídas pelo Prefeito Municipal. 
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Art. 25. A Secretaria Municipal de Obras e serviços 

Públicos apresenta a seguinte estrutura hierárquica e 

organizacional, conforme Anexo I – Organograma VII: 

I – Gabinete do Secretário:  

1. Coordenadoria de Obras Públicas; 

1.1. Supervisor de Obras; 

2. Coordenadoria de Serviços Públicos; 

2.1. Supervisor de Serviços; 

Art. 26. As Coordenadorias existentes na estrutura 

hierárquica e organizacional da Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos visa garantir autonomia e harmonização 

para melhor consecução das atividades ligadas a esta pasta, 

bem como melhor efetividade, coordenação e supervisão das 

tarefas, dando-lhes poder de gestão de recursos com a 

finalidade pública de garantir-lhes melhor eficiência. 

 

CAPÍTULOS V 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

 

Art. 27. À Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

compete: 

I - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação de planos, programas e projetos relacionados 

ao desenvolvimento econômico do Município; 

II - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação da política de integração da economia 

regional; 
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III - incentivar os estudos e pesquisas objetivando a 

orientação das atividades da indústria, comércio, serviços 

e agropecuária; 

IV – formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação do Distrito Industrial, visando atrair 

investimentos e desenvolvimento econômico para o município; 

V - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação da política municipal de apoio à 

microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; 

VI - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a 

implementação da política municipal de apoio ao 

cooperativismo e ao associativismo; 

VII - executar outras atividades que lhe forem 

atribuídas pelo Prefeito Municipal; 

Art. 28. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

apresenta a seguinte estrutura hierárquica e 

organizacional, conforme Anexo I – Organograma VIII: 

I – Gabinete do Secretário:  

1. Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico; 

Art. 29. A Coordenadoria existente na estrutura 

hierárquica e organizacional da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico tem por fim assessorar e 

supervisionar as atividades ligadas a pasta, para 

estabelecer critérios que garantam a implementação de 

políticas de desenvolvimento econômico, bem como 

responsabilizar-se por projetos e programas de 

desenvolvimento para fomentar o crescimento industrial, a 

atividade agrícola do município, as atividades da micro e 
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pequena empresa, o cooperativismo e o associativismo, 

sempre voltada ao desenvolvimento econômico do município. 

 

TÍTULO IV 

DOS CARGOS, FUNÇÕES, REMUNERAÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E ACÚMULO 

DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Art. 30. São cargos de provimento em comissão na 

estrutura administrativa e hierárquica do Município de 

Santa Lúcia: 

I – Secretários Municipais; 

II – Procurador Geral do Município; 

III – Chefe de Gabinete; 

IV – Assessor de Gabinete; 

V - Coordenadores; 

VI – Supervisores. 

Parágrafo único. Os cargos de provimento em comissão 

são de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder 

Executivo. 

CAPÍTULO II 

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

Art. 31. São funções de confiança na estrutura 

administrativa e hierárquica, subordinados diretamente aos 

Coordenadores: 

I – Gerentes; 
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Parágrafo único. As funções de confiança são de livre 

nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, 

desempenhadas por servidor público investido em emprego 

público de provimento efetivo, com gratificação 

correspondente. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FORMAS REMUNERATÓRIAS 

Art. 32. Os cargos de provimento em comissão serão 

remunerados na forma do art. 39, § 3º, da Constituição 

Federal de 1988. 

Parágrafo único. Ao empregado público municipal 

detentor de emprego de provimento efetivo que vier a ocupar 

cargo de provimento em comissão, será devido vencimento 

equivalente ao deste, enquanto permanecer nessa situação, 

acrescido de todas as eventuais vantagens pessoais 

inerentes ao seu emprego efetivo e a que teria direito, se 

nele permanecesse. 

Art. 33. São assegurados aos servidores designados 

para exercer função de confiança, além das vantagens que já 

lhe sejam devidas, retribuição pecuniária, em conformidade 

com o que determina o art. 39, § 1º, incisos I a III, da 

Constituição Federal. 

Art. 34. As retribuições pecuniárias decorrente do 

exercício de função de confiança não serão, em nenhuma 

hipótese, incorporadas a base remuneratória do servidor 

designado para desempenhá-la. 

Art. 35. Os valores correspondentes ao exercício de 

cargos de provimento em comissão, salvo o dos Secretários e 
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Procurador Geral do Município, são respectivamente os 

constantes do Anexo III, da presente lei. 

Art. 36. A retribuição pecuniária referente ao 

exercício de função de confiança são, respectivamente, as 

constantes do Anexo IV, da presente lei. 

Parágrafo único. Os respectivos valores das 

retribuições pecuniárias serão reajustados por inciativa do 

Prefeito Municipal, nos termos da Lei Orgânica do 

Município. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 37. À conveniência do chefe do Poder Executivo, 

poderá ser designado servidor para exercer cargos de 

provimento em comissão ou funções de confiança, nos casos 

de licenças, férias regulamentares e outras hipóteses de 

impedimento do titular. 

Parágrafo único. Ao servidor designado para substituir 

são devidas as remunerações decorrente do cargo ou função 

para o qual foi designado. 

 

CAPÍTULO V 

DO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 

Art. 38. Poderá o Chefe do Poder Executivo designar o 

ocupante de cargo de provimento em comissão para acumular 

dois ou mais cargos, o que não garante o acúmulo das 

remunerações provenientes dos daqueles. 
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Parágrafo único. A acumulação de cargos de provimento 

em comissão garante o pagamento de gratificação de 30% 

(trinta por cento) do valor da maior base remuneratória. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 39. Os ocupantes de cargo de provimento em 

comissão e da função de confiança de Gerente estão 

desobrigados de registro de ponto. 

Art. 40. A implementação do disposto nesta Lei 

observará o disposto no art. 169, caput, § 1º da 

Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 41. Ficam extintos todos os cargos de provimento 

em comissão e funções de confiança existente no âmbito do 

Município de Santa Lúcia, exceto os existentes na Lei 

Complementar Municipal nº 15, de 06 de dezembro de 2011 

(Estatuto do Magistério de Santa Lúcia). 

I- Os cargos e funções extintos pela presente Lei, 

ressalvado a existência de outros, são os seguintes: 

a) Chefe de Gabinete, criado pela Lei nº 759, de 30 de 

dezembro de 1993; 

b) Chefe Administrativo e Chefe do Setor de Água e 

Esgoto, criados pela Lei nº 853, de 18 de fevereiro de 

1998; 
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c) Chefe do Setor de Finanças, criado pela Lei 

Complementar nº 01, de 03 de dezembro de 2003, com as 

alterações da Lei Complementar nº 05 de 17 de junho de 

2009; 

d) Diretor Municipal de Educação, criado pela Lei 

Complementar nº 03, de 28 de dezembro de 2000; 

e) Diretor Municipal de Saúde, Chefe do Setor Clínico 

e Chefe de Serviços Urbanos, criados pela Lei Complementar 

nº 02, de 08 de março de 2006; 

f) Chefe de Esporte, Turismo e Lazer, criado pela Lei 

Complementar nº 06, de 06 de setembro de 2006; 

g) Chefe de Secretaria, criado pela Lei Complementar 

nº 06, de 05 de setembro de 2007; 

h) Assessor de Educação, Chefe do Setor de Promoção 

Social e Chefe do Setor de Materiais, criados pela Lei 

Complementar nº 05, de 17 de junho de 2009; 

i) Chefe Administrativo Setor de Saúde, Chefe de 

Almoxarifado, Chefe do Departamento Pessoal e Chefe do 

Setor de Obras, criados pela Lei Complementar nº 13, de 10 

de novembro de 2011. 

§ 1º. Com a extinção dos cargos de provimento em 

Comissão e das funções de confiança, as Portarias que 

designaram os atuais ocupantes daqueles ficam revogadas. 

§ 2º. Fica a cargo do Chefe do Poder Executivo 

designar os ocupantes dos cargos de provimento em comissão 

e funções de confiança instituídos por esta lei, mediante a 

expedição de Portaria. 
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§ 3º. A designação de que trata o parágrafo anterior 

será feita em observância ao que determina o art. 40 desta 

lei. 

Art. 42. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas 

em orçamento e suplementadas, se necessário, de acordo com 

as normas legais vigentes. 

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, aos 19 dias do mês de 

março de 2013. 

 

 

 

ANTONIO SÉRGIO TRENTIM 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Publicada no Jornal Imparcial do dia 20 de março de 2013, 

as paginas 21 e 22 (arquivada em livro próprio). 

 

 

 

 

SIMONE REGINA MANCINI 

CHEFE DE SECRETARIA 
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ANEXO I 

ORGANOGRAMAS I A VIII 
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ORGANOGRAMA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ORGANOGRAMA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ORGANOGRAMA III 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ORGANOGRAMA IV 

  

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ORGANOGRAMA V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ORGANOGRAMA VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO: de acordo com o Estatuto do 

Magistério Municipal (Lei Complementar Municipal nº 15, de 

06 de dezembro de 2011). 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ORGANOGRAMA VII 

 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 



 

Prefeitura do Município de Santa Lúcia 

 
 

39 

 

ORGANOGRAMA VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ANEXO II 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

DOS AGENTES POLÍTICOS 

 

CARGO 

Procurador Geral do Município 

Secretário de Administração e Finanças 

Secretário de Saúde e Assistência Social 

Secretário de Educação, Esporte e Cultura 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ANEXO III 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

QUADRO DE VENCIMENTOS 

 

 
CARGO QUANTIDADE VALOR 

CHEFE DE GABINETE 01 R$ 2.000,00 

ASSESSOR DE GABINETE 01 R$ 1.700,00 

COORDENADOR 12 R$ 2.400,00 

SUPERVISOR 06 R$ 1.400,00 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 
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ANEXO IV 

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 

QUADRO DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA 

 

 
CARGO QUANTIDADE VALOR 

GERENTE 10 R$ 700,00 

 

 

 

 

 

Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013 

 


