
 

ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 
Lei nº 135, de 22 de junho de 2011. 
 
 

Dispõe sobre a criação da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo, da Sub Secretaria de 
Planejamento do Município de Lagoa 
Seca-PB e dá outras providências. 
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, encaminha para a 
apreciação da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei. 
 
Art. 1º - Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. 
 
Art. 2º - Fica Criada a Sub Secretaria de Planejamento, ficando vinculada à 
Secretaria de Administração. 
 
Art. 3º - Fica acrescentada na Estrutura Organizacional da Administração 
Direta do Poder Executivo Municipal de Lagoa Seca – Lei nº93/2009, a 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e a Sub Secretaria de 
Planejamento, criadas através desta Lei. 
 
Art. 4º - A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo tem por finalidade: 
 
I – Promover e apoiar as práticas culturais junto à comunidade; 
II – Formular e executar programas de cultura; 
III – Promover a integração sociocultural no âmbito da vida cotidiana; 
IV – Reconhecer o pluralismo e as diversidades culturais, respeitando as 
diferentes identidades e formas de expressão; 
V – Promover a universalização e o acesso à informação acerca dos valores 
culturais e do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico; 
VI – Incentivar o intercâmbio das ações artístico-culturais com a política 
municipal de turismo, alicerçando-a através do fazer artístico, da preservação 
cultural e da memória, da auto-estima da população em relação ao lugar em 
que vive; 
VII – Democratizar o acesso à informação cultural; - Definir canais e formas de 
debates e participação nas decisões culturais do município, tais como fóruns, 
conselhos, conferências, etc.; 
VIII – Resgatar a cultura de raízes e heranças culturais a partir de efetiva 
articulação entre os segmentos educacionais e culturais; 



IX – Elaborar projetos junto aos organismos federais de custeio a cultura, 
visando a obtenção de recursos para dar suporte aos programas do gestor 
municipal de cultura; 
X – Compartilhar programas e projetos com as organizações não-
governamentais de natureza cultural; 
XI – Mapear a cultura do Município – registrar os artistas, sua produção e suas 
manifestações visando atualizar o catálogo da produção cultural de Lagoa 
Seca; 
XII – Dinamizar as expressões artísticas e culturais através do apoio à sua 
criação, produção e difusão, desenvolvendo mecanismos de fomento às 
diversas áreas de expressão da cultura audiovisual, artes visuais, artes 
cênicas, literatura, música e tradições populares; 
XIII – Conhecer, reconhecer, preservar, promover, requalificar ou revitalizar 
edificações e bens culturais materiais e imateriais que por seu valor histórico, 
estético e antropológico sejam referencia para identidade cultural de Lagoa 
Seca; 
XIV – Organizar competições esportivas com as equipes de futebol amador; 
XV – Apoiar as equipes de futebol amador; 
XVI – Organizar competições esportivas nas escolas municipais; 
XVII – Implantar projeto de difusão do turismo municipal. 
 
Art. 5º A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo apresenta a seguinte 
Estrutura Interna: 
 
I – Assessoria Administrativa; 
II – Assessoria de Gabinete; 
III – Assessoria Técnica; 
IV – Departamento de Artes Cênicas; 
V – Departamento de Cultura e Turismo; 
VI – Departamento de Esporte; 
VII – Coordenação do Setor de Artesanato; 
VIII – Coordenação do Setor de Música; 
 
Art. 6º - Ficam Criados os cargos comissionados que constituirão a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo com a denominação, quantitativos e 
vencimentos seguintes: 
 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA SECRETARIA DE CULTURA 
 

Símbolo Denominação do Cargo 
Nº de 
Vagas 

Vencimento 

CC– 001 Secretário Municipal 01 2.500,00 

CC– 098 
Diretor do Departamento de Artes 
Cênicas 

01 650,00 

CC– 99 Coordenador do Setor de Música 01 650,00 

 
Art. 7º - Ficam integrados à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 
os cargos seguintes que integravam anteriormente à Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer: 
 



I – Administrador do Ginásio de Esporte; 
II – Diretor do Departamento de Cultura e Turismo; 
III – Diretor do Departamento de Esporte; 
IV – Diretor da Banda Fanfarra Municipal; 
V – Diretor do Estádio Municipal; 
VI – Coordenador do Artesanato. 
 
Art. 8º - A partir da aprovação desta Lei, a Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte, Turismo e Lazer passam a ser denominada de Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
Art. 9º - À Sub Secretaria de Planejamento compete: 
 
I – Coordenar o Sistema Municipal de Planejamento; 
II – Fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor; 
III – Coordenar o Planejamento do Orçamento Anual e do Plano Plurianual; 
IV – Coordenar o Sistema de Trânsito e Transporte coletivo do Município; 
V – Assessorar as demais Secretarias municipais na realização de Projetos; 
VI – Licenciar, gerenciar, fiscalizar, operacionar e regulamentar o sistema de 
transporte individual de passageiros mototáxi no âmbito municipal; 
VII – Coordenar, programar e executar a política de transportes públicos de 
passageiros do Município; 
VIII – Disciplinar, conceder, operar e fiscalizar os serviços de transportes 
públicos de passageiros em geral, no âmbito do município; 
IXI – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no Município; 
X – Estabelecer os esquemas operacionais para os serviços de táxi, mototáxi e 
transporte coletivo, fiscalizando, definindo custos, equipamentos e locais de 
estabelecimentos; 
XI – Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viários; 
XII – Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 
estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos; 
XIII – Elaborar estudos, executar e fiscalizar a política e os valores tarifários 
fixados para cada modalidade de transportes público de passageiros; 
XIV– Fazer concessão para prestação de serviço de transporte de passageiros 
por táxi mediante delegação a pessoas físicas, sob o regime de contrato de 
permissão de uso; 
 
Art. 10 – Fica criado o cargo de provimento em comissão de Sub Secretário de 
planejamento. 
 
Art. 11 – O cargo de Sub Secretário de Planejamento terá o símbolo, a 
quantidade de vaga e o vencimento seguintes: 
 
Símbolo CC – 101 Vaga 01    Vencimento R$ 2.000,00   
     
Art. 12 – Fica ampliada a quantidade de vagas dos Cargos de Provimento em 
Comissão constantes no Anexo II da Lei Complementar nº 001/2010, de 06 de 
maio de 2010 – Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos 



Municipais, a fim de prestar assessoramento na Secretária de Cultura, Esporte 
e Turismo, criada nesta Lei: 
 

Símbolo Cargo 
Nº de Vagas 

Atuais 
Nº de Vagas 

previstas 
Vencimento 

CC–006 
Assessor 

Administrativo 
16 18 550,00 

CC–009 
Assessor de 
Gabinete 

08 09 600,00 

CC–005 Assessor Técnico 07 08 650,00 

 
 
Art. 13 – Os cargos de provimento em comissão são de livre escolha do chefe 
do Poder Executivo Municipal, obedecidos aos quantitativos, fixados nesta Lei 
e serão instituídos para atender aos encargos de direção, chefia e 
assessoramento da Estrutura criada através desta Lei. 
 
Art. 14 – Para atender a Estrutura Organizacional criada nesta Lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a acrescentar no PPA Quadriênio 2012/2015 na lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2011 e 2012 e no orçamento para 2011 a 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, com os respectivos 
elementos de despesas necessários a manutenção das atividades da 
mencionada secretaria. 
Parágrafo Único – Os orçamentos dos próximos exercícios consignarão 
dotações específicas para a manutenção das ações da administração da 
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, criada através da presente Lei. 
 
Art. 15 – A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento 
de Recursos Humanos, procederá no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da vigência desta Lei, as modificações que se façam necessárias no quadro de 
pessoal, em decorrência da aplicação deste dispositivo legal. 
 
Art. 16 – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 17 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de junho de 2011. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Seca, em 22 de junho de 2011. 
 
 
 
 

Edvardo Herculano de Lima 
Prefeito Municipal 


