
 

LEI Nº 682 DE 22 DE JANEIRO DE 2007 

 

 

Introduz alterações na Estrutura Administrativa 

Organizacional da Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo do Rio Abaixo e dá outras providências.  

 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de 

Minas Gerais, por seus Vereadores, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º - São alterados os artigos 5º, 15, 28 e 29 da Lei Municipal n.º 608 de 23 de 

agosto de 2005, que institui a Estrutura Administrativa Organizacional do Município, os quais passam a 

viger nos termos desta lei. 

 

Art. 2º - O Art. 5º da Lei 608 de 23 de agosto de 2005 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 5º - A Administração Direta, subordinada diretamente ao Chefe do Poder 

Executivo, passa a ter a seguinte estrutura: 

I  - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV; 

II - Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR; 

III – Secretaria Municipal de Administração - SEMAD; 

IV – Secretaria Municipal de Fazenda - SEMUF; 

V – Secretaria Municipal de Obras - SEMOB; 

VI – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC; 

VII – Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA; 

VIII – Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEMTDES; 

IX – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo - SELTUR;  

X – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM; 



XI – Secretaria Municipal de Agricultura – SEMA; 

XII – Secretaria Municipal de Transportes Públicos – SEMTP; 

XIII – Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN. 

 

Art. 3º - O Art. 15, Parágrafo único e incisos,  da Lei 608 de 23 de agosto de 2005 

passam a ter a seguinte redação: 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração tem como objetivo principal 

a coordenação e gerenciamento dos serviços necessários à manutenção das 

atividades públicas desenvolvidas pelo município, envolvendo o suprimento e 

manutenção dos recursos humanos e materiais, atendendo a todas as unidades 

que compõem a organização. 

Parágrafo único. Para o atingimento dos objetivos da Secretaria Municipal de 

Administração, sua estrutura administrativa é composta dos seguintes e 

setores: 

I – Setor de Recursos Humanos - SETRH: 

II – Setor de Material e Patrimônio - SEMAP: 

III – Setor de Compras: - SECOM 

IV – Setor de Serviços Gerais e Transporte - SETSGER. 

V – Setor de Controle Interno - SECONT 

Art. 4º - Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN com a 

seguinte competência: 

I - Coordenar a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias do Plano Plurianual e 

proposta anual de orçamento, bem como a elaboração de leis e decretos de suplementação, anulação e 

abertura de créditos especiais; 

II - Controlar a execução orçamentária e fazer recomendações; 



III – Analisar o demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro, demonstrativo de 

metas fiscais e relatórios de execução orçamentária, no que se refere aos quesitos orçamentários e nos 

termos exigidos na Lei Complementar 101/2000 instituída pelo Governo Federal; 

IV - Prestar esclarecimentos aos órgãos fiscalizadores e outras entidades nos 

questionamentos pertinentes ao orçamento municipal, sua execução e controle, em especial nas 

Audiências Públicas promovidas pelo Poder Legislativo no que tange aos instrumentos para previsão e 

realização das metas fiscais do município, juntamente com a Secretaria da Fazenda. 

V - Coordenar a elaboração das diretrizes e dos instrumentos básicos de 

desenvolvimento urbanístico, institucional-administrativo, econômico e social do município, com a 

participação dos demais órgãos envolvidos; 

VI - Organizar e implantar o sistema de controles da execução dos planos propostos; 

VII - Coordenar, com a participação dos demais órgãos a elaboração de relatórios gerais, 

relacionados às suas atividades; 

VIII - Orientar ou promover a modernização administrativa, com a colaboração dos 

demais órgãos; 

IX - Realizar e promover estudos de tarifas ou preços públicos; 

X - Elaborar ou promover o preparo de manuais de serviços, segundo diretrizes de 

organização e métodos; 

XI – Controlar a execução do Plano Diretor, notadamente, em relação ao uso e 

ocupação do solo, zoneamento e aprovação de loteamento. 

Art. 5º - Os artigos 28 e 29 da Lei 608 de 23 de agosto de 2005 passam a ter a seguinte 

redação: 

Art. 28. À Secretaria Municipal de Obras e Transportes competem assuntos 

relativos a fiscalização da observância às posturas municipais; emplacamento 

em vias públicas e numeração de prédios; elaboração de estudos e projetos de 

engenharia; execução de serviços de topografia e serviço técnico; controle da 

execução de obras públicas; cadastramento técnico de obras do município e o 



arquivamento de documentação respectiva; aprovação das plantas de 

edificações particulares; conservação e vias, obras e prédios públicos; 

construção de obras públicas, incluída a pavimentação da via pública; 

administração dos equipamentos pesados de terraplanagem, bem como a 

conservação e abertura das estradas municipais. 

Art. 29. Para os fins precípuos da Secretaria Municipal de Obras Públicas são 

instituídos os seguintes Setores: 

I – Setor de Análise Técnica e de Fiscalização - SEATEF 

II – Setor de Obras Públicas - SETOP : 

Art. 6º - Fica criada a Secretaria Municipal de Transportes Públicos - SEMTRAP à qual 

é conferida a seguinte competência: 

I - organizar e gerenciar o sistema de transporte no âmbito municipal; 

II - coordenar, administrar, organizar, planejar e fiscalizar a rede de transporte público 

coletivo no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

III - promover a criação de condições adequadas ao acesso aos serviços públicos de 

transporte para os portadores de deficiência física; 

IV - organizar, controlar e operar o sistema de informações sobre os serviços, incluindo 

cadastro da frota e dados da fiscalização; 

V - coordenar, administrar, organizar, planejar e fiscalizar a rede de transporte público 

individual por táxi; 

VI – fiscalizar e controlar a execução do transporte escolar; 

VII - aplicar multas e outras penalidades previstas no Regulamento de Transporte; 

VIII - realizar vistorias e testes nos veículos para verificar o cumprimento dos critérios e 

normas especificadas e emitir certificados ou autorizações para circulação. 

IX - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições; 



X - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de 

animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

XI - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário; 

XII - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 

cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; 

XIII - fiscalizar o cumprimento na norma contida no art. 95 da Lei Federal nº 9503 de 

23 de setembro de 1997, aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas; 

XIV - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 

XV - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins 

de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação 

do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos 

condutores de uma para outra unidade da Federação; 

XVI - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de 

Trânsito; 

XVII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito; 

XVIII - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e 

reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 

XIX - registrar e licenciar, na forma de legislação, ciclomotores, veículos de tração e 

propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando 

multas decorrentes de infrações; 

XX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob 

coordenação do respectivo Conselho Estadual de Trânsito; 



XXI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 104 do Código Nacional de 

Trânsito, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; 

XXII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 

estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para circulação desses veículos. 

XXIII - realizar outras atividades inerentes à área. 

Art. 7º - A Lei Municipal n.º 624 de 04 de Novembro de 2005, que institui o Plano de 

Cargos e Salários, alterada pela Lei n.º  646, de 28 de abril de 2006, passa a contar com as seguintes 

alterações: 

  

 I – Ficam criados os cargos de Secretários Municipais como se seguem: 

 a) Secretaria Municipal de Transportes Públicos: 

 

N.º de vagas Denominação Jornada de 

Trabalho Semanal 

Vencimento Inicial 

(Nível-Grau/letra) 

1 Secretário Municipal 35 h CC - 10 

 

 b) Secretaria Municipal de Planejamento: 

N.º de vagas Denominação Jornada de 

Trabalho Semanal 

Vencimento Inicial 

(Nível-Grau/letra) 

1 Secretário Municipal 35 h CC - 10 

 

Art. 8º - Para atender as despesas decorrentes do artigo 7º, I, a, fica autorizada a 

abertura  de  Crédito Adicional Especial no valor de R$47.000,00 ( quarenta e sete mil  reais) , referente 

a seguinte Unidade Orçamentária:  

 

Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 14 – Secretaria Municipal de Transportes 

Função: 04– Administração 

Programa: 122 Administração Geral 

Projeto/Atividade: 2.074 – Administração da Unidade 

Categoria Econômica: 3 – Despesas Correntes 

Natureza da despesa: 1 – Pessoal e Encargos sociais 

Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicação Direta 



Elemento de despesas: 11 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil e 

13 – Obrigações Patronais. 

 

 

Art. 9° - Para atender as despesas decorrentes do artigo 7º, I, b, fica autorizada a abertura  

de  Crédito Adicional Especial no valor de R$47.000,00 ( quarenta e sete mil  reais) , referente a 

seguinte Unidade Orçamentária:  

 

Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 15 – Secretaria Municipal de Planejamento 

Função: 04 – Administração 

Programa: 122 Administração Geral 

Projeto/Atividade: 2075 – Administração da Unidade 

Categoria Econômica: 3 – Despesas Correntes 

Natureza da despesa: 1 – Pessoal e Encargos sociais 

Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicação Direta 

Elemento de despesas: 11 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil e 

13 – Obrigações Patronais. 

 

 

Art. 10º - Revogam-se o art. 32, I a XXIII, e  Art. 16, I a XI, da Lei 608 de 23 de Agosto 

de 2005. 

 

                       Art. 11° - Para atender as despesas decorrentes dos arts. 8º e 9º serão utilizados recursos 

provenientes das seguintes dotações, respectivamente: 02051545100292071339039 e 

02030412200052019339030.  

 

 Art. 12º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2007. 

 

 

São Gonçalo  do Rio Abaixo, 22 de janeiro de 2007. 

 

 

 

 


