
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI N.° 2.320, DE 05 DE ABRIL DE 2018 

DISPOE SOBRE ATUALIZAçAO 

FUNCIONAL E ORGANIzAcA0 DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, ESPORTE, LAZER E 

TURISMO. 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severinia. Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuiçöes legais. 

FAZ SABER que a Cârnara Municipal aprovou e ele sanciona e 

prornuiga a seguinte lei: 

Art. 1.° A Secretaria Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e Turismo 

passa a ter as seguintes corn peténcias: 

- Formular. coordenar e executar as poilticas e pianos voltados 

para atividades histórico-culturais e artisticas do MunicIpio: 

- Promover. coordenar e executar pesquisas, estudos e 

diagnósticos. visando subsidiar as poilticas. os pianos, os prograrnas, os projetos e as 

açöes da Secretaria no dornInio histórico-cultural e artIstico 

iii - Preservar, arnpiiar. meihorar e divuigar o patrirnônio histórico-

cultural, arquitetônico e artIstico do rnunicIpio: 

IV - Prornover o incentivo a exposiçöes, cursos, serninários, 

palestras e eventos visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da cornunidade: 

V - Promover, criar. desenvolver e adrninistrar teatros. centros 

cuiturais, bibliotecas e outros espaços e equiparnentos voitados para a preservação de 

valores históricos e para o fomento de atividades cuiturais e artisticas: 

Vi - Forrnuiar. adrninistrar e controlar os convénios, acordos e 

contratos corn a União. o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o 

desenvolvirnento de projetos culturais, esportivos e recreativos. na  area de competéncia 

do Municipio, 
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Vii - Formular. coordenar e executar a poiltica. pianos. programas 

voitados para o desenvoivimento e fortaiecimento da cuitura. do esporte. do lazer 

smo no MunicIpio; 

Viii - Promover, coordenar e executar oesauisas. estudos e 

diagnósticos visando a subsidiar as poilticas. as pianos. os programas. os projetos e as 

açöes da Secretaria: 

IX - Planejar e organizar a caiendário cultural e artIstico do 

MunicIpio. promovendo e apoiando as festividades. comernoraçöes e eventos 

prog ramados: 

X - incentivar e apoiar as setores industriais, comerciais e de 

serviços reiacionados a cuitura. esporte, iazer e turismo no Municipio: 

Xi - Captar e atrair eventos. seminários e feiras de negócio para a 

MunicIpio: 

Xii - Promover campanhas e acöes para a desenvoivimento da 

rnentaiidade cultural no MunicIpio e a participação da comunidade local no fomento a 

cuitura: 

Xiii - Formular poilticas, pianos e programas de esportes e 

recreação. em articuiação corn as demais órgãos municipais competentes e em 

consonância corn os principios de integração social e promoção da cidadania: 

XIV - Prornover e coordenar estudos e anáiises visando a atração de 

investirnentos e a dinamizaçào de atividades esportivas e recreativas no MunicIpio; 

XV - Ceiebrar. coordenar e monitorar convênios e parcerias corn 

associaçöes e entidades afins, püblicas e privadas, para a irnpiantação de prograrnas e 

realização de atividades esportivas e de iazer: 

XVI - Organizar e divuigar a caiendário de eventos esportivos e de 

recreação do Municipio, promovendo. apoiando e monitorando sua efetiva realização: 

XVii - Executar e apoiar projetos, acôes e eventos orientados para a 

desenvoivimento das práticas esportivas e a entretenimento: 

XViii - Prornover a realização de açöes educativas e campanhas de 

esclarecirnento. visando a conscientização da popuiação para a importni 

beneficios da prática de esporte e das atividades de iazer: 

XiX - Administrar estádios e centros esportivos rnunic 

de praças e depaiiiis espaços übiicos para a prática do esporte e recreação; 
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XX - Incentivar e apoiar a organização e desenvolvirnento no 

NO de associaçôes e grupos corn finalidades desportivas e recreativas: 

XXI - Desernpenhar outras atividades correlatas. 

Art. 2. 1  A Secretaria Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e Turisrno 

será dirigida, adrninistrada e representada pelo Secretârio Municipal de Cultura. Esporte. 

Lazer e Turismo, nomeado pelo Prefeito. 

Parágrafo ünico. A norneação será feita em comissão, podendo o 
norneado ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 3. 1  Compete ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte. Lazer 
e Turismo: 

I - Assessorar o Chefe do Executivo Municipal e os dernais 

Secretários Municipals. nos assuntos de sua competência: 

II - Despachar diretamente corn o Chefe do Executivo Municipal. 

participando dos eventos que envolvem as Secretarias do municIpio: 

III - Atender as solicitaçöes e convocaçöes da Cârnara Municipal: 

IV - Prornover reuniöes periódicas de coordenação entre os diversos 

niveis da Secretaria Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e Turismo: 

V - Assinar contratos e convênios em que a Secretaria Municipal de 

Cultura. Esporte. Lazer e Turismo seja parte: 

VI - Expedir atos dispondo sobre a organização interna da 

Secretaria Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e Turismo, bern como sobre a execução 

de leis e decretos que disciplinem assuntos de sua competência: 

VII - Emitir parecer de caráter conclusivo sobre os assuntos 

submetidos a sua apreciação: 

VIII - Enunciar os objetos e subsidiá-los a instauração dos 

Processos de Licitação pertinentes a Secretaria. nos termos da legislaçào aplicável a 

matéria: 

IX - Medir. avaliar e relatar a prestação de serviço 

rnateriais, ou execução de obras sob supervisão da Secretaria: 
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X - Promover a supervisão das Entidades vincuiadas a Secretaria 

pal de Cultura, Esporte. Lazer e Turismo. para efeito de compatibiiização corn as 

s de ação; 

XI - Apreciar, em grau de recurso, quaisquer decisöes no âmbito da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte. Lazer e Turismo e das Entidades a ela 

vinculadas: 

Xli - Aprovar, autorizando as atos que digam respeito a assuntos da 

area de competência da Secretaria Municipal de Cuitura, Esporte. Lazer e Turismo: 

Xlii - Fixar as politicas de acão da Secretaria Municipal de Cuitura, 

Esporte. Lazer e Turismo, estabelecendo as Normas Operacionais e Administrativas que 

regerão suas atividades: 

XIV - Elaborar e aprovar as programaçöes a serem desenvoividas 

pela Secretaria Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e Turismo. as Propostas 

Orçarnentárias Anuais e Piurianuais e as alteraçôes e ajustamentos que se fizerem 

necessários; 

XV - Cumprir e fazer cumprir as normas da Secretaria Municipal de 

Cuitura, Esporte, Lazer e Turismo e as emanadas de autoridade competente: 

XVi - Expedir portarias e resoluçöes sobre a organização interna da 

Secretaria Municipal de Cuitura. Esporte. Lazer e Turismo. não discipiinada par Atos 

Normativos Superiores. bern coma sobre a apiicaçào de Leis. Decretos e outras 

disposiçöes de interesse do órgão: 

XVII - Articular-se corn as demais órgãos e entidades da 

Administração Municipal, visando a integração da Secretaria Municipal de Cuitura. 

Esporte. Lazer e Turismo nos seus pianos e programas de trabalho: 

XVIII - Curnprir e fazer curnprir as metas estipuladas pelo Prefeito. 

reiatando ocorréncias, desvios e outros fatos pertinentes: 

XIX - Desempenhar todos as atos de Gestão referentes aos 

servidores e demais recursos sob sua responsabilidade: 

XX - Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem 

atribuldas na sua area de competência: 

Art. 4 1  A Secretaria Municipal de Cuitura, Esport 

terá seu quadro de servidores, subordinado ao regime jurIdico aplica 
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ipais e as normas que forem fixadas em seu estatuto. podendo desempenhar sua 

a, também através de serviços contratados corn terceiros. na  forma da legislação 

ge a assunto. 

Art. 5. 1  Para o exercicio de suas finalidades a Secretaria Municipal 

de Cultura. Esporte. Lazer e Turisrno se organizará da seguinte forma: 

- Secretário Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e Turismo: 

II - Divisão de Esportes e Lazer: 

Ill - Divisão de Cultura e Turisrno. 

§ 1.° 0 cargo de Secretário Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e 

Turismo. suprido por Decreto do Prefeito Municipal. terá sua remuneraçäo estabelecida de 

conformidade corn a legislação especIfica. 

§ 2.° As funçoes de Diretor de Divisào e as de Chefe de Setor serão 

de designação exclusiva do Prefeito Municipal. por indicaçào do Secretário Municipal de 

Cultura. Esporte. Lazer e Turismo, norneados e destituldos por Portaria, sempre oriundos 

do quadro de servidores da Prefeitura ou de suas Ernpresas ou Autarquias. 

§ 3•0 Q Diretor de Divisão fará jus, durante o perlodo em que exercer 

tal função, a uma gratificação mensal no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reals), vedada 

para cargos em cornissão. 

§ 4•0 Tais gratificaçöes serão reajustadas na mesma data e nos 

mesmos indices em que ocorrer a revisão geral dos vencimentos dos servidores püblicos 

municipais. 

§ 5. 1  A distribuição funcional dos serviços entre as areas. bern como 

seu organograrna, sera objeto de Decreto do Prefeito Municipal. 

§ 6. °  A gratificaçao de funçao de que trata o § 30 deste artigo 

não será incorporada, em nenhuma hipótese, ao salário/vencimento dos servidores 

ocupantes da funcao gratificada. 
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Art. 6. 1  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotaçöes próprias do Municipio, consignadas no corrente exercicio financeiro, no 

orcamento da Secretaria Municipal de Cultura. Esporte. Lazer e Turismo, suplementadas 

se necessário. 

Art. 7 0 . Denomina-se Secretário Municipal de Cultura, Esporte, 

Lazer e Turismo a cargo do responsável pela pasta 

Art. 8. 0  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

todas as disposicöes em contrário, em especial a Lei Municipal n.° 1.368/01 e 

posteriores alteraçOes. 

Prefeitura Municipal de Severinia. em 05 de Abril de 2018. 
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CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi o 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diana Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade. 

Escrituraria 
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