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LEI NL 226 , DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

"Dispõe sobre a criação da . Secretaria Municipal

de Espones e Lazer , Secretaria Municipal de

Políticas para Mulheres , Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Secretaria Municipal de

Agricultura e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Lagoa do Mato, aprovou, e, eu, Prefeito, sanciono

a seguinte Lei:

Art.r - Fica criada na Estrutura Organizacional do Municipio de Lagoa do Mato, a

Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres , Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Secretaria Municipal de Agricultura, que passam a fazer parte integrante da Lei

Municipal n" 146 de 10 de dezembro de 2012, nos termos do anexo 1, parte integrante desta Lei.

Secretaria

Art.2° - Compete a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, lixando políticas de ação,

acompanhamento e desenvolvimento, para assegurar  o cumprimento das metas e objetivos

traçados constantes dos Planos de Ação do Governo Municipal;

Tl- Assegurar através de suas Unidades Orgânicas Subordinadas, tramitação rápida entre as diversas

unidades componentes da Estrutura Organizacional do Município de Lagoa do Mato/MA,

utilizando adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais

atividades dentro da respectiva ação;

ill- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio e longo prazo c por

meio de programas e projetos específicos a serem cumpridos pelas Unidades Orgânicas

subordinadas:
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IV- Coordenar as diferenças atividades da Secretaria, tendo em vista o cumprimento dos objetivos

propostos com o máximo aproveitamento dos recursos disponíveis;

V- Supervisionar o desenvolvimento dos programas  e avaliar a execução dos mesmos;

VI-Decidir sobre os ajustes dos programas, visando seu cumprimento oportuno e a sua máxima

rentabilidade;

VII- Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos planos em execução, perspectivas

de desenvolvimento e outros assuntos relacionados com os resultados de sua Gestão;

VIII- Estabelecer em conjunto com os Órgãos Estaduais, Federais e com os seguimentos ativos do

seio social ouvindo o Executivo Municipal, programas, convênios, acordos, parcerias e outros,

necessários e/ou oportunos, para execução de projetos inerentes à Secretaria;

IX- Planejar, supervisionar, coordenar, controlar  e assessorar as atividades esportivas no âmbito

Municipal;

Art.3° - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer subordinam as seguintes Unidades Orgânicas:

Departamento de Esporte; II- Departamento de Lazer.

Alt. 4° - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer terá a seguinte composição: I- Um cargo de

secretário Municipal de Esporte e Lazer;

II- Um cargo de Diretor do Departamento de Esporte; III- Um cargo de Diretor de

Departamento de Lazer.

Art. 5° - As despesas decorrentes da manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte

e Lazer são as constantes da Lei Municipal n.°]46 de 2012, que dispõe sobre o Orçamento Anual.

Art. 6° - Compete a Secretaria Municipal de políticas para Mulheres - SMPM, com os seguintes

objetivos:

1- assessorar o Prefeito Municipal na formulação, coordenação e articulação de políticas públicas

voltadas paras as mulheres;

2- articular, promover e executar programas e projetos no âmbito municipal em parceria com os

órgãos públicos, iniciativa privada e a sociedade civil voltados a implementação de políticas

para mulher;
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3- elaborar e divulgar por meios e materiais diversos a situação econômica, social, política e

cultural da mulher, seus direitos, assim como promover campanhas educativas e de combate a

todos os tipos de discriminação que restrinjam seu papel social, no âmbito municipal;

4- estabelecer com as diversas Secretarias Municipais, programas de formação e treinamento dos

servidores públicos municipais visando suprimir discriminações, em razão de gênero, nas

relações entre esses profissionais e entre eles os munícipes;

5- propor a celebração de convênios referente a implementação de política para as mulheres nas

esferas estadual e federal;

6- estimular, apoiar e desenvolver diagnósticos sobre a situação da mulher no município, através

de estudos e pesquisas que sistematizem as informações para a montagem de um banco de

dados;

7- manter canais permanentes de relação com movimentos de mulheres apoiando o

desenvolvimento de suas ações, sem interferir no conteúdo e orientação de suas atividades;

Art. 7° - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulher - SMPM funcionará com a seguinte

estrutura:

- Gabinete do Secretário da SMPM;

- Diretoria Executiva;

- Assessoria de Ações Estratégicas;

- Assessoria Jurídica;

- Coordenação de Ações de Atendimento a Mulher Vitima de Violência:

a) Casa Abrigo;

b) Centro de referência da mulher vítima de violência.

Art. 8° - Compete basicamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a formulação e execução

da política de preservação e proteção ambiental do Município de Lagoa do Mato/MA; o

levantamento e cadastramento de áreas verdes, urbanas e rurais; o combate permanente à poluição

ambiental, em todas as suas formas; exercer a ação físcalizadora de observância das normas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

PRAÇA 10 DE NOVEMBRO S/N CENTRO
TELFONE: (99) 3492

E-MAIL: prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br

MA

1140



JL:'-

I

m
TOLAGOA DO Ml

RESPONSABILIDADE DE TODOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

CNPJ: 01.613.315/0001-77

contidas da legislação de proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente, asseossorar os

órgãos da administração municipal na elaboração e revisão do planejamento local quanto aos

aspectos ambientais, uso e ocupação do solo; promover políticas públicas atinentes ao meio

ambiente; disponibilizar assistência técnica; proceder às pesquisas, estudos e informações relativas

ao meio ambiente.

Art. 9° - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem a seguinte estrutura básica interna:

a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

b) B) Secretaria Adjunta;

c) Assessoria Técnica;

d) Secretaria de Gabinete;

e) Diretoria de Divisão;

f) Encarregamento de Atividades Auxiliares.

Art. 10° Compete, basicamente, à Secretaria Municipal de Agricultura, planejar e organizar,

dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações relativas às atividades rurais, agrícolas e

agropecuárias, bem como desenvolver atividades direcionadas à formulação de políticas públicas

na agricultura, e sobre a sustentabilidade e, ainda a produção agrícola; irrigação; assistência técnica

a pequenos e médios produtores rurais.

Art. 11° - A secretaria Municipal de Agricultura tem a seguinte estrutura básica interna:

a) Secretaria Municipal de Agricultura;

b) Secretaria Adjunta;

c) Assessoria Técnica;

d) Secretaria de Gabinete;

e) Diretoria de Divisão;

f) Encarregados de Atividades Auxiliares.

Art. 12° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 13° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, EM 18 DE DEZEMBRO DE

2020.
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