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LEI N° 081/98, DE 07 DE MAIO DE 1998. 

"DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉLIX DE MINAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

O Povo do Município de São Félix de Minas, Estado de 
Minas Gerais, por meio de seus representantes legais aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, passa a denominar-se 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

Parágrafo Único - Fica extinta a Secretaria Municipal da 
Fazenda, consequentemente suas atribuições serão cometidas à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças. 

Art. 20  - A Secretaria Municipal da Administração e Finanças 
é o órgão que tem por finalidade: 

1 - executar a política fiscal do Município; 
II - elaborar, em colaboração com os demais órgãos da 

Prefeitura, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta 
orçamentária anual, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Municipal; 

III - acompanhar, controlar e analisar a execução 
orçamentária, 

IV - cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e 
fazer fiscalização tributária; 

V - receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e 
outros valores do Município; 

VI - processar a despesa e manter o registro e os controles da 
administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município; 

VII - preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as 
prestações de contas de recursos transferidos para o Município por outras 
esferas; 

VIII - fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de 
administração centralizada encarregados da movimentação de dinheiro e outros 
valores. 

IX - executar atividades relativas ao recrutamento, seleção e 
treinamento, controles funcionais, exames de saúde dos servidores e aos demais 
assuntos de pessoal; 
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X - promover a realização de licitação para obras e serviços 
necessários às atividades da Prefeitura; 

XI - executar atividades relativas a padronização, aquisição, 
guarda, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura; 

XII - executar atividades relativas ao tombamento, registro, 
inventário , proteção e conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes; 

XIII - receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os 
papéis da Prefeitura; 

XIV - conservar, interna e externamente, o prédio da 
Prefeitura, móveis e instalações; 

XV - manter a frota de veículos e o equipamento de uso geral 
da Administração, bem como sua guarda e conservação. 

Art. 3° - Fica criada a Secretaria Municipal da Agricultura e 
Meio Ambiente que tem por finalidade: 

1 - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; 

II - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
III - fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar, com a viabilização da assistência técnica ao produtor e 
da extensão rural; 

IV - promover a educação ambiental nas escolas municipais e 
desseminar as informações necessárias ao desenvolvimento da conscientização 
popular para a preservação do meio ambiente; 

V - prevenir e controlar a poluição em qualquer de suas 
formas, restaurando os processos ecológicos evitando a erosão e a degradação 
ambiental; 

VI - criar parques e reservas, implantando e mantendo hortos 
e florestas, visando à recomposição da flora nativa e à producão de espécies 
diversas; 

VII - recuperar a vegetação em áreas urbanas e encostas e a 
arborização de vias e logradouros públicos; 

VIII - plantio de árvores em domínios públicos não 
edificados; 

IX - observar o cumprimento da legislação Federal, Estadual 
e Municipal referente ao meio ambiente. 

Art. 40  Fica criado o cargo de Secretário Municipal da 
Agricultura e Meio Ambiente, de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito, com o mesmo vencimento estabelecido para os 
secretários municipais, inclusive com direito da percepção de gratificação, 
conforme descrito na Lei Municipal n°002/97, de 17 de janeiro de 1997. 

Art. 5°. A Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, 
passa a denominar-se Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social. 

Art. 6°. As disposições da Lei Municipal n° 002/97, de 17 de 
janeiro de 1997, que não colidirem com as desta, permanecerão em vigor. 
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Art. 70 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1° de setembro de 1997, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix de Minas, aos 
07 dias do mês de maio de 1998. 

ii 
João Batista de Bastos 

Prefeito Municipal 

a 

(Publicada no quadro de avisos em 07.05.98, por 
Registrada no livro n° 	Folhas 	 


