
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
LEI Nº. 022/2006. 
 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA BASICA DO 
MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, CRIADA 
PELA LEI Nº. 018/2005 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. A Estrutura Administrativa Básica deste 

município, criada pela lei nº. 018/2005 terá seu funcionamento 
regulamentado pela presente lei: 

 
 

TÍTULO I 
 

DA COMPOSIÇÃO 
 

 
I – Órgãos de Aconselhamento: 

 
a) Conselho Municipal de Saúde; 
b) Conselho Municipal de Assistência Social; 
c) Conselho Municipal de Educação e Cultura; 
d) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
e) Conselho Municipal de Acompanhamento e controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério; 
f) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
g) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 
h) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS; 
i) Conselho Municipal de Trânsito – COMUT; 
j) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA; 
l) Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
m) Conselho Municipal do Idoso. 

 
II – Órgãos de Assessoramento: 

 
a) Chefia de Gabinete; 
b) Procuradoria Geral do Município; 
c) Assessoria Jurídica; 
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Parágrafo Único – A alínea “d” do Art. 1º da Lei 018/2005 

passará a vigorar com a redação seguinte: 
 

d) Assessoria Administrativa. 
 

III – Órgãos de atuação administrativa: 
 

a) Secretaria da Administração; 
b) Secretaria das Finanças; 
c) Secretaria da Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer; 
d) Secretaria da Infra-Estrutura, Transporte e Obras; 
e) Secretaria da Ação Social; 
f) Secretaria da Saúde; 
g) Secretaria da Agricultura e Abastecimento; 

 
Art. 2º. Ficam extintos o inciso IV e a alínea “a” do Art. 

1º da mesma lei 018/2005. 
 
 

TÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E DE 
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
CAPÍTULO I 

 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Art. 3º - O Gabinete do Prefeito tem a seguinte 

composição: 
I – Secretária; 
II – Chefe de Gabinete; 
III – Assessoria Administrativa; 
IV – Assessoria de Comunicação. 
 
Art. 4º - Ao Gabinete do Prefeito Compete: 

 
I – A recepção, estudo e triagem do expediente 

encaminhado ao Prefeito; 
II – Transmissão e controle das ordens emanadas pelo 

Prefeito; 
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III – A assistência e assessoramento direto e imediato ao 

Prefeito Municipal, no trato de questões, providências e iniciativa de seu 
expediente oficial; 

IV – Elaborar a agenda do Prefeito no que diz respeito ao 
atendimento ao público, viagens, reuniões, encontros, seminários, audiências 
e outros eventos relacionados à agenda do Chefe do Executivo; 

V – Enviar correspondências aos órgãos competentes das 
esferas Municipal, Estadual, Federal e Privada; 

VI – Programar reuniões e outros eventos da iniciativa do 
Prefeito, visitando previamente o local onde ocorrerão e coordenando as 
tarefas necessárias à realização dos mesmos; 

VIII – Manter sempre atualizada a Agenda Oficial do 
Prefeito. 

IX – Fazer a distribuição das correspondências recebidas 
para os órgãos da administração municipal; 

X – Assumir o cerimonial dos eventos realizados pelo 
Gabinete do Prefeito, devendo a Chefia ficar sob a responsabilidade do Chefe 
do Gabinete; 

XI – Desenvolver outras atividades relacionadas à pasta. 
 
Parágrafo Único – O vencimento do Chefe de Gabinete 

será equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do atribuído ao cargo de 
Secretário Municipal 

 
 

CAPÍTULO II 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 
Art. 5º - A Procuradoria Geral do Município tem a seguinte 

composição: 
 
I – Procurador Geral 
II – Assessoria Jurídica 
 

Art. 6º - Compete à Procuradoria Geral do Município: 
 
I – Representar e defender Judicial e extra Judicialmente 

os interesses do Município, em qualquer foro ou instância e desenvolver outras 
atividades jurídicas delegadas pelo Prefeito; 

II – Assessorar as unidades administrativas do Município em 
assuntos de natureza jurídica; 
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III – Acompanhar os processos administrativos da 

Prefeitura, dando parecer em conformidade com a Lei; 
IV – Orientar os dirigentes dos órgãos da Administração 

Municipal no procedimento correto e cumprimento das normas legais; 
V – Orientar na elaboração de Portarias, projetos de lei, 

Decretos e normas jurídicas em geral; 
VI – A cobrança da Dívida Ativa Judicial; 
VII – Supervisionar as sindicâncias e processos 

administrativos; 
VIII – Emitir parecer sobre questões que lhe forem 

submetidas; 
IX – Desenvolver outras atividades correlatas ao cargo. 
 
Parágrafo Único – O Procurador Geral do Municipio tem 

status de Secretário Municipal, fazendo jus ao vencimento atribuído ao 
respectivo cargo. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Art. 7º - Integram a Secretaria da Administração: 
 
I – Secretário (a) Municipal; 
II – Assessoria Administrativa; 
III – Assessoria Técnica; 
IV – Departamento de Planejamento e Patrimônio; 
V – Departamento de Recursos Humanos; 
VI – Departamento de Informática; 
VII – Departamento de Comunicação e Marketing; 
VIII – Arquivo Geral; 
IX – Almoxarifado; 
X – Centro de Processamento de Dados 
XI – Serviço de identificação; 
XII – Serviço de Tiragem de C.T.P.S. 
 
 
Art. 8º - À Secretaria de Administração compete: 
 
I – O planejamento e a execução das atividades de 

administração de pessoal, compreendendo recrutamento, seleção, admissão, 
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alocação, remanejamento e exoneração dos servidores da administração 
direta; 

II – A gestão e manutenção do cadastro dos servidores do 
Município; 

III – A execução da política geral de recursos humanos, 
compreendendo a gestão do Plano de Carreiras dos servidores, a execução da 
avaliação do desempenho e a implementação da política salarial; 

IV – O recolhimento das obrigações sociais do Município 
dentro dos prazos previstos em lei; 

V – Estabelecer as medidas disciplinares, controlar a 
freqüência e orientar os servidores da Prefeitura para prestarem melhores 
serviços ao público; 

VI – Elaborar as Folhas de Pagamento dos Servidores 
Públicos Municipais; 

VII – Efetuar o tombamento, registro e inventário dos bens 
móveis e imóveis do Município; 

VIII – Administrar o arquivo, as publicações e os bens 
móveis e imóveis do Município; 

IX – Acompanhar e controlar os contratos de prestação de 
serviços celebrados pela administração municipal; 

X – Assessorar os demais órgãos da administração 
municipal, a fim de melhorar o desempenho administrativo e oferecer 
melhores serviços à população; 

XI – desenvolver outras atividades correlatas à pasta. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

SECRETARIA DAS FINANÇAS 
 

 
Art. 9º – Compõem a Secretaria das Finanças: 

 
I – Secretário (a) Municipal; 
II – Assessoria Administrativa; 
III – Assessoria Técnica; 
IV – Tesoureiro; 
V – Departamento de Contabilidade; 
VI – Departamento de Compras; 
VII – Departamento de Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização. 
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Art. 10 – Compete à Secretaria de Finanças: 

 
I – O planejamento e a execução da política econômica, 

tributária e financeira do Município, bem como as relações com os 
contribuintes; 

II – Apoiar e assessorar os órgãos municipais em assuntos 
de finanças; 

III – gerenciar a legislação tributária e financeira do 
Município; 

IV – Efetuar a inscrição e o cadastramento dos 
contribuintes, bem como fazer o lançamento, a arrecadação e a fiscalização 
dos tributos devidos ao Município; 

V – A inscrição da dívida ativa; 
VI – A guarda e movimentação de valores; 
VII – Elaborar, executar e acompanhar o Plano Plurianual, 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual do Município. 
VIII – A programação do desembolso financeiro; 
IX – Empenhar, liquidar e efetuar o pagamento das 

despesas relativas à Administração Municipal; 
X – A elaboração dos balancetes, demonstrativos e 

balanços, além da publicação dos informativos financeiros conforme 
determinação da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

XI – Encaminhar a prestação de contas da Administração 
Municipal aos órgãos competentes; 

XII – Efetuar os registros e controle contábeis; 
XIII – Analisar, controlar e acompanhar os custos dos 

programas e atividades desenvolvidos pelos Órgãos da Administração 
Municipal; 

XIV – Supervisionar os investimentos públicos, bem como 
controlar a capacidade de investimento e endividamento do Município; 

XV – Analisar e dar parecer sobre a criação e extinção de 
fundos especiais; 

XVI – Contratar auditoria externa para análise das contas 
municipais e/ou outros serviços correlatos, quando necessário; 

XVII – Orientar à suplementação necessária ao orçamento 
vigente; 

XVIII – Controlar o saldo da tesouraria e das contas 
bancárias; 

XIX – Empenhar as despesas e emitir cheques para os 
respectivos pagamentos; 

XX – Efetuar o registro dos atos de gestão orçamentária; 
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XXI – Fazer licitações para efetuar compras, serviços e 

obras; 
XXII – Catalogar e arquivar as cópias dos Decretos de 

abertura de créditos adicionais; 
XXIII – Sugerir a formulação de normas complementares da 

administração financeira a serem adotadas; 
XXIV – desenvolver outras atividades correlatas à pasta. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 
 

Art. 11 – A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, 
Turismo e Lazer tem a seguinte composição: 

 
I – Secretário (a) Municipal; 
II – Assessoria Administrativa; 
III – Assessoria Técnica; 
IV – Departamento de Esporte; 
V – Departamento de Cultura, Turismo e Lazer; 
VI – Departamento de Educação; 
VII – Direção do Campo Municipal; 
VIII – Direção da Banda Fanfarra Municipal; 
IX – Coordenação de Educação Infantil; 
X – Coordenação do Ensino Fundamental 
IX – Divisão de Apoio às escolas e aos estudantes. 

 
Art. 12 – A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, 

Turismo e Lazer tem as seguintes atribuições: 
 

I – Gerir a rede municipal de ensino; 
II – Coordenar o processo de discussão e definição das 

políticas municipais de educação através do PME, em articulação com o CME; 
III – Definir prioridades, estratégias e ações para o 

cumprimento das responsabilidades municipais com a educação; 
IV – Autorizar, credenciar e supervisionar as escolas 

municipais, ouvindo o Conselho Municipal de Educação. 
V – Garantir e regulamentar as condições para uma gestão 

democrática e descentralizada que permita a efetiva emancipação das 
escolas; 
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VI – Propiciar condições para a construção do projeto 

político-pedagógico das escolas, com foco na aprendizagem dos educandos, 
com a participação da comunidade escolar e local; 

VII – Elaborar seu planejamento estratégico e assessorar o 
das escolas; 

VIII – reformular e atualizar o Plano de Carreira do 
Magistério, ouvindo os profissionais da educação; 

IX – Definir os padrões mínimos para o funcionamento das 
escolas; 

X – Desenvolver programas de capacitação e qualificação 
para os profissionais do magistério e para o pessoal de apoio e técnico-
administrativo; 

XI – Participar e subsidiar a elaboração do orçamento para 
a educação; 

XII – Buscar fontes de financiamentos de projetos 
educacionais, culturais e esportivos; 

XIII – Elaborar e implantar programas municipais de 
esporte, cultura, turismo e lazer; 

XIV – Subsidiar as escolas nos programas de alimentação e 
saúde do escolar; 

XV – Gerir o programa de transporte do escolar; 
XVI – Orientar e supervisionar pedagogicamente as 

escolas; 
XVII – Apoiar administrativamente as escolas; 
XVIII – Alterar e atualizar o Estatuto do Magistério Público 

Municipal, ouvindo os profissionais do magistério; 
XIX – Fazer o censo anual das crianças e adolescentes de 

07 a 14 anos que estão fora da sala-de-aula e fazer-lhes a chamada escolar; 
XX – Desenvolver outras atividades relacionadas à pasta. 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS 

 
 

Art. 13 – A Secretaria da Infra-Estrutura, Transporte e 
Obras tem a seguinte composição: 

 
I – Secretário (a) Municipal; 
II – Assessoria Administrativa; 
III – Assessoria Técnica; 
IV – Departamento de Arquitetura e Engenharia; 
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V – Departamento de Obras e Serviços; 
VI – Departamento de Limpeza Urbana; 
VII – Departamento de Estradas; 
VIII – Departamento de Vigilância Municipal; 
IX – Departamento de Transportes; 
X – Divisão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras; 
XI – Divisão de Limpeza Urbana e Distrital; 
XII – Divisão de Máquinas e manutenção de Estradas; 
XIII – Divisão da Guarda Municipal; 
XIV – Divisão de Programação e Manutenção dos 

Transportes. 
 

Art. 14 – A Secretaria da Infra-Estrutura, Transporte e 
Obras tem as seguintes atribuições: 
 

I – Promover, estimular e apoiar o projeto de 
desenvolvimento municipal no âmbito da iniciativa pública e privada 
relacionadas aos setores industrial, comercial e de serviço; 

II – Desenvolver projetos que resultem em conquistas de 
obras de infra-estrutura e no fortalecimento da economia local; 

III – Executar projetos de construção, manutenção e 
conservação de prédios públicos, estradas, praças e áreas de lazer; 

IV – Fiscalizar as obras em andamento no município, a fim 
de enquadrá-las nos padrões técnicos de construção; 

V – Intervir e punir os responsáveis pela execução de obras 
fora dos padrões técnicos de construção; 

VI – Demarcar na cidade e nos povoados para instalação de 
parques de diversão e realização festas públicas, quando solicitados os locais; 

VII – Coordenar os serviços relacionados ao trânsito, no 
âmbito municipal; 

VIII – Organizar e coordenar os serviços de transportes, no 
município. 

IX – Desenvolver outras atividades relacionadas à pasta. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL 
 

 
Art. 15 – A Secretaria da Ação Social tem a seguinte 

composição: 
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I – Secretario (a) Municipal; 
II – Assessoria Técnica; 
III – Assessoria Administrativa; 
IV – Departamento de Assistência Social; 
V – Divisão de Cadastro e Benefícios; 
VI – Divisão de Assistência à Criança e ao Adolescente; 
VII – Divisão de Assistência à Mulher, ao Idoso e ao 

Portador de Necessidade Especial. 
 

 
Art. 16 – À Secretaria da Ação Social compete: 
 
I – Coordenar e supervisionar as políticas de Proteção 

Social da Criança e do Adolescente: 
II – Executar e coordenar projetos de assistência à mulher, 

ao idoso e ao portador de necessidades especiais; 
III – Desenvolver ações que visem o desenvolvimento 

sócio-econômico das entidades e instituições sócio-comunitárias e as 
instâncias de gestão das políticas de proteção social; 

IV – Apoiar os Conselhos Municipais na execução de 
projetos que visem o desenvolvimento de suas políticas sociais e atendam aos 
objetivos a que se propõem; 

V – Desenvolver programas de assistência às pessoas 
carentes do Município com recursos e apoio técnico de programas sociais que 
atendam prioritariamente à criança e o adolescente, os portadores de 
necessidades especiais e as pessoas da terceira idade; 

VI – Prestar assistência às associações comunitárias e de 
bairros, clube de mães e outras entidades associativas que trabalham 
objetivando a melhoria das condições de vida da população carente do 
Município; 

VII – Desenvolver outras atividades correlatas à pasta. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 
 
Art. 17 – A Secretaria de Saúde tem a seguinte 

composição: 
 
I – Secretário (a) Municipal; 



 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
II – Assessoria Técnica; 
III – Assessoria Administrativa; 
IV – Departamento de Atenção Básica de Saúde; 
V – Departamento de Vigilância de Saúde; 
VI - Departamento de Planejamento, Controle e 

Avaliação; 
VII – Coordenação de Vigilância Sanitária; 
VIII – Coordenação de Vigilância Ambiental; 
IX – Coordenação de Vigilância Epidemiológica; 
X – Coordenação do Programa de Imunizações; 
XI – Gerência do Programas Estratégicos; 
XII – Gerência de Programa de Saúde Mental; 
XIII – Gerência de Assistência Farmacêutica. 
XIV – Hospital Municipal; 
XV – Centro de Saúde de Referência; 
XVI – Centros de Saúde Municipais; 

 
Art. 18 – A Secretaria de Saúde tem as seguintes 

atribuições: 
 
I – Planejar e operacionalizar a política de Saúde do 

Município; 
II – Gerenciar o Sistema Municipal de Saúde; 
III – Desenvolver ações de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde da população, através da realização 
integrada de atividades assistenciais e preventivas; 

IV – Executar os programas de vigilância epidemiológica, 
sanitária, ambiental, nutricional e de saúde do trabalhador. 

V – Prestar serviços de assistência médico-hospitalar e 
odontológico em caráter preventivo e curativo; 

VI – Promover campanhas educativas e preventivas visando 
à preservação da saúde da população; 

VII – Implantar e fiscalizar programas de higienização, 
saúde pública, planejamento familiar, saúde da mulher e outros, em 
articulação com órgãos das esferas Municipal, Estadual e Federal; 

VIII – Primar pela assistência à Saúde Pública; 
IX – Gerenciar o Sistema Único de Saúde; 
X – Desenvolver outras atividades correlatas à pasta. 
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CAPÍTULO IX 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 
 

Art. 19 – Compõem a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento: 
 

I – Secretário (a) Municipal; 
II – Assessoria Técnica; 
III – Assessoria Administrativa; 
IV – Departamento de Preservação do Meio Ambiente; 
V – Departamento de Apoio e Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar; 
VI – Departamento de Abastecimento; 
VII – Divisão de Controle e Acompanhamento de Sanidade 

Animal; 
VIII – Matadouro Municipal; 
IX – Mercado Público Municipal; 
X – Serviço de I.T.R. 
 
Art. 20 – À Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

compete: 
 
I – Promover e estimular o fomento às atividades 

agropecuárias e apoiar os sistemas de distribuição e abastecimento dos 
produtos agropecuários do Município; 

II – Criar e viabilizar mecanismos de apoio e incentivo aos 
produtores rurais, objetivando a geração de emprego e renda; 

III – Definir e executar as políticas agrícolas e de 
abastecimento para o Município, visando à organização da cadeia produtiva e 
sua sustentabilidade econômica e ambiental; 

IV – Desenvolver projetos que valorizem as atividades 
agropecuárias no Município; 

V – Cadastrar as propriedades agrícolas do Município; 
VI – Envidar esforços para conseguir sementes e defensivos 

agrícolas para serem distribuídos com os pequenos produtores do município; 
VII – Construir poços, pequenas e médias barragens no 

Município; 
VIII – Prestar assistência técnica e de apoio aos pequenos 

produtores para o desenvolvimento da agricultura familiar. 
IX – Promover a troca de experiências entre os 

agricultores do município, valorizando suas ações que conservam o ecosistema 
e garantem a segurança e soberania alimentar; 
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X – Assegurar a comercialização dos produtos 

hortifrutigranjeiros dos agricultores do município; 
XI – Valorizar e incentivar as experiências dos agricultores 

que não utilizam agrotóxicos e adubos químicos na sua produção; 
XII – Promover a capacitação dos agricultores da 

agricultura familiar e incentivar a inserção dos seus filhos na produção 
agroecológica; 

XIII – Adquirir sementes locais e regionais, adaptadas ao 
clima e solo do município, valorizando os conhecimentos e as experiências 
desenvolvidas pelos agricultores em suas produções. 

XIV – Assegurar no Orçamento Municipal recursos para a 
aquisição de sementes locais e regionais para serem distribuídas com os 
agricultores familiares do município; 

XV – Apoiar o deslocamento dos agricultores e suas 
entidades para as feiras locais e regionais; 

XVI – Desenvolver outras atividades correlatas à pasta. 
 
 

TÍTULO III 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 

Art. 21 – Os cargos de que trata o Art. 3º, incisos de I a VII 
da lei 018/2005 são de provimento em comissão, sendo de livre nomeação e 
exoneração do Prefeito Municipal e serão regidos pela Lei Complementar 
001/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores 
Públicos Municipais de Lagoa Seca. 

 
Art. 22 – Os órgãos que compõem a Estrutura 

Administrativa Básica, bem como as unidades que lhe são subordinadas, têm 
como objetivo promover o desenvolvimento municipal, de forma integrada, 
mediante planejamento, programação, coordenação e controle das ações 
administrativas. 

 
Art. 23 – Os vencimentos, gratificações e representações 

dos servidores ocupantes dos cargos constantes na lei 018/2005 serão 
reajustados na mesma data e nos mesmos índices concedidos aos demais 
servidores do Município, conforme determinam os incisos X e XI do Art. 37 e § 
4º do Art. 39 da Constituição Federal. 

 



 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Art. 24 – Os cargos do Magistério serão regidos pela lei 

Complementar nº. 002/2006, que trata do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal. 

 
Art. 25 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 26 – A presente lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB, 09 de 

outubro de 2006. 
 
 
 

Edvardo Herculano de Lima 
Prefeito Municipal 


