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LEI Nº1002/2018 

 

 

 
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL E 

INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CHALÉ 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Povo do Município de Chalé, Estado de Minas 

Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei. 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A estrutura administrativa, organizacional e institucional da 

Prefeitura de Chalé passa a reger-se por esta Lei que promove sua reorganização e 

reestruturação. 

 

Art. 2º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito que detém a 

direção superior da Administração Pública Municipal e pelo Vice-Prefeito, 

auxiliados pelos Secretários Municipais, pelo Procurador Geral do Município, 

pelos Assessores Municipais e dirigentes de órgãos da administração indireta, com 

as atribuições e competências previstas na Constituição Federal, na Constituição do 

Estado de Minas Gerais, na Lei Orgânica do Município de Chalé e em outras 

legislações esparsas. 

 

Art. 3º As atribuições do Prefeito Municipal são as instituídas nos 

artigos 65 à 67 da Lei Orgânica do Município. 

 

Parágrafo único. – ao Vice-Prefeito compete: 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 18.392.548/0001-90 
 

Av. Cel. José Maria Gomes, 139- CEP 36985-000- Centro- (33) 3345-1374/3345-1208 

prefeitura.chale@terra.com.br 

 
 

 

I – auxiliar o Prefeito, sempre que por ele for convocado, em 
missões especiais na esfera político-administrativa; 

 

II – substituir o Prefeito, automaticamente, nos casos de 
impedimento, licença e férias, e sucedê-lo em se tratando de vacância do cargo; 

 

III – ordenar a realização de despesas até o limite autorizado e 

fixado pelo Prefeito; IV – assinar atos administrativos mediante 

delegação do Prefeito; 

V – participar, como representante do Prefeito, em organismos 
colegiados; 

 

VI - atuar no inter-relacionamento do Poder Executivo com o 
Poder Legislativo, especialmente quanto ao acompanhamento da votação de 
projetos de lei de interesse do Poder Executivo; 

 

VII – acompanhar a divulgação de atividades realizadas pela 
Prefeitura e dos resultados obtidos pela ação do Poder Executivo Municipal; 

 

VIII – atender a representantes da imprensa, bem como organizar 
entrevistas para o fornecimento de dados ou informações sobre atividades da 
Prefeitura; 

 

IX – acompanhar o atendimento pela Prefeitura de solicitações de 
órgãos federais e estaduais; 

 

X – acompanhar, no âmbito da Prefeitura, as atividades 
relacionadas com o cerimonial público; 

 

XI – acompanhar as atividades das comissões ou grupos de 
trabalho vinculados diretamente ao Prefeito; 

 

XII – assessorar o Prefeito na concessão de auxílios e subvenções 
determinados por 

lei; 

 

XIII –sugerir medidas de aprimoramento da organização e das 
atividades da administração municipal, em benefício da cidadania; e 
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XIV – exercer outras atribuições correlatas. 
 

 

TÍTULO II 

 

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 4º A Administração Pública do Município de Chalé, bem como 

as ações do Governo Municipal, em obediência aos princípios da legalidade, 

impessoalidade e finalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público, motivação, 

celeridade, ampla defesa e contraditório e, entre outros, se orientarão no sentido de 

desenvolvimento do Município e de aprimoramento dos serviços prestados à 

população, mediante planejamento de suas atividades. 

 

§ 1º As atividades da Administração Municipal e, especialmente, a 

execução de planos e programas de governo, obedecerão aos princípios de 

planejamento e coordenação. 

 

§ 2º Na elaboração e execução de seus programas, o Município 

efetuará a hierarquização das prioridades, de acordo com a necessidade da obra ou 

serviço e o atendimento do interesse coletivo. 

 

Art. 5º A atuação do Município em áreas assistidas pela ação do 

Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso, buscará mobilizar os 

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 

 

Art. 6º A ação do Governo Municipal será norteada especialmente 

pelos seguintes princípios básicos: 

 

I – valorização dos cidadãos de Chalé, cujo atendimento deve 
constituir meta prioritária da Administração Municipal; 

 

II – aprimoramento permanente da prestação dos serviços públicos 
de competência do Município; 

 

III – entrosamento com o Estado e a União para a obtenção de 
melhores resultados na prestação de serviços de competência concorrente; 
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IV – empenho no aprimoramento da capacidade institucional da 
Administração Municipal, principalmente através de medidas visando: 

 

a) a simplificação e o aperfeiçoamento de normas, estruturas 
organizacionais, métodos e processos de trabalho; 

 

b) a coordenação e a integração de esforços das atividades de 
administração centralizada; 

 

c) o envolvimento funcional dos servidores públicos municipais; e 
 

d) o aumento de racionalidade das decisões sobre a alocação de 
recursos e a realização de dispêndio da administração municipal. 

 

V – desenvolvimento social, econômico e administrativo do 
Município, com vistas ao fortalecimento de seu papel no contexto da região em 
que está situado; 

 

VI – disciplina criteriosa no uso e parcelamento do solo urbano, 
visando a sua ocupação equilibrada e permanente e a obtenção de melhor 
qualidade de vida para os habitantes do Município; 

 

VII – integração da população à vida político-administrativa do 
Município, através da participação de grupos comunitários no processo de 
levantamento e debate dos problemas sociais, fortalecendo o primado do 
Governo Democrático e Participativo; 

 

VIII – fomento à cooperação de associações representativas no 
planejamento municipal; e 

 

IX – atendimento e observância estrita das normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e de controladoria interna. 

 

TÍTULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO  

BÁSICA DA PREFEITURA 

 

Art. 7º A Prefeitura de Chalé compreende os seguintes órgãos e 

unidades administrativas: 
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a) Secretaria Municipal de Gabinete; 
b) Secretaria Municipal de Administração; 
c) Secretaria Municipal de Finanças; 
a) Secretaria Municipal da Educação; 
b) Secretaria Municipal da Saúde; 
c) Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania; 
d) Secretaria Municipal de Abastecimento de Agua, Esgoto e Meio 

Ambiente; 
e) Secretaria Municipal da Agricultura e Serviços Rurais; 
f) Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Turismo; 
g) Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Trânsito.  
h) Secretaria Municipal de Habitação e Limpeza Urbana;. 
i) Secretaria Municipal de Assistência Jurídica; 
j) Procuradoria Geral do Município. 
k) Assessoria de Governo Municipal; 
l) Assessoria de Engenharia; 
m) Assessoria e Consultoria Contábil; 
n) Diretoria de Compras e Almoxarifado; 
o) Diretoria de Patrimônio; 
p) Diretoria de Tributação e Arrecadação; 

 

I – órgãos consultivos e deliberativos: 
 

a) Conselho Municipal Administrativo; 
b) Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável; 
c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
d) Conselho Municipal de Saúde; 
e) Conselho Tutelar; 
f) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
g) Conselho Municipal do Idoso; 
h) Conselho Municipal de Assistência Social; 
i) Conselho Municipal de Turismo; 
j) Conselho Municipal de Esportes e Lazer; 
k) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
l) Conselho Municipal de Segurança Pública; 
m) Conselho Municipal de Cultura; 
n) Conselho Municipal do Patrimônio Cultural; 
o) Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; 
p) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 
q) Conselho Municipal de Educação; 
r) Conselho Municipal da Juventude; 
s) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
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dos Profissionais da Educação; 
t) Conselho Municipal de Defesa Civil; 
u) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Programa Bolsa 
Família; 

v) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
 

Art. 8º Os órgãos da administração indireta serão vinculados ao 

Poder Executivo, por linha de coordenação, compreendidos, entre outros a serem 

eventualmente criados, o Serviço Municipal de Água e Esgoto – Saae; 

 

Parágrafo único. Os órgãos da administração indireta serão regidos 

por leis, estatutos e regimentos próprios. 

 

  Art. 9º. – A estrutura dos órgãos e unidades administrativas serão 

definidas em legislação própria de Cargos e Salários, onde deverá ser estabelecido  as 

atribuições dos cargos de provimento comissionado e efetivos vinculados. 

 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Chalé, 02 de abril de 2.018 

 

 

 

 

              CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

                       PREFEITO MUNICPAL 

 


