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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI N.0  2.338, DE 19 DE ABRIL DE 2018. 

DispOe sobre atualizacao funcional e 

organizaçào da SECRETARIA MUNICIPAL 

DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio de Severinia, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais, 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

Art. 1.0  A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente passa 

a ter as seguintes competências gerais: 

- Buscar a melhoria da qualidade de vida no melo rural; 

II - Coordenar açOes ligadas a produção e ao abastecimento, 

integrando as forças que compOem as cadeias produtivas; 

Ill - Disponibilizar informaçoes que subsidiem 0 desenvolvimento das 

cadeias produtivas: 

IV - Dotar o meio rural de infraestrutura de apoio a produção e a 

comercialização; 

V - Facilitar o acesso dos produtores aos insumos e servi(;os 

básicos; 

VI - Planejar o desenvolvimento da agricultura e do meio ambiente 

no municipio; 

VII - Promover o cooperativismo e associativismo rural; 

VIII - Promover a manutencão e conservação da maiha viária rural, 

respeitados Os limites orçamentários; 

IX - Incentivar a implantação de politicas pUblicas ambientais. 

identificando as necessidades do municipio; 

X - Implantar gestaes de coleta e destinaçao de todos os residuos 

gerados no municipio:  
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XI - Exercer 0 papel de policia ambiental. identificando ocorréncias 

que contrariem a Iegislaçao. advertindo e multando Os faltosos: 

XII - Propor a estabelecimento de padroes e formas de pagarnento e 

de prerniação funcional das açOes contidas em normas para prevençâo e respeito a 

Iegislaçâo ambiental. bern coma a implantaçao de tabelas de multas para sançôes ao 

desrespeito a Iegislação ambiental. 

Art. 2. 0  A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente sera 

dirigida. administrada e representada peto Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. norneado pelo Prefeito. 

Paragrafo Unico. A norneaçâo sera feita em comissão. podendo a 

norneado ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 3. 1  Compete ao Secretario Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente as seguintes competéncias: 

I - Assessorar a Chefe do Executivo Municipal e as demais 

Secretários Municipais. nos assuntos de sua campeténcia: 

II - Despachar diretamente com o Chefe do Executivo Municipal. 

participando dos eventos que envolvem as Secretarias do Municipio: 

III - Atender as solicitacOes e convocaçOes da Cârnara Municipal: 

IV - Prornover reuniOes periodicas de coordena ào entre as diversos 

niveis da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: 

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

Agricultura e Meio Ambiente: 

VI - Expedir atos dispondo sabre a organizaçâo interna da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. bern coma sabre a execuçãa de leis e decretos 

que disciplinem assuntos de sua competência: 

VII - Emitir parecer de caráter canclusivo sabre as assuntos 

submetidos a sua apreciaçâo: 

VIII —Enunciar as objetos e subsidiã-Ios a instauraçâo dos Processos 

de Licitacâo pertinentes a Secretaria. nos termos da legislação aplicável a rr 
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IX - Medir. avaliar e relatar a prestação de servicos e lornecimento de 

materiais: 

X - Prornover a supervisão das entidades vinculadas a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. para efeito de compatibilização corn as politicas 

de acao: 

XI - Apreciar. em grau de recurso. quaisquer decfsOes no âmbito da 

Secretariat Municipal de Agricultura e Melo Ambiente e das entidades a ela vinculadas: 

XII - Aprovar. autorizando Os atos que digam respeito a assuntos da 

area de cornpetência da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: 

XIII - fixar as politicas de açào da Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente, estabelecendo as normas operacionais e adrninistrativas que regerâo 

suas atividades: 

XIV - Elaborar e aprovar as prograrnacães a serem desenvolvidas 

pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Arnbiente. as Propostas Orçamentárias 

Anuais e Plurianuais e as alteraçoes e ajustamentos que se fizerern necessários: 

XV - Curnprir e fazer cumprir as norrnas da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente e as ernanadas de autoridade cornpetente: 

XVI - Articular-se corn os dernais ôrgãos e entidades da 

Administracâo Municipal. visando a integraçâo da Secretariat Municipal de Agricultura e 

Meio Arnbiente nos seus pianos e prograrnas de trabaiho: 

XVII - Curnprir e fazer cumprir as metas estipuladas peIo Prefeito. 

relatando ocorréncias. desvios e outros fatos pertinentes. 

XVIII - Desempenhar todos Os atos de gestâo referentes aos 

servidores e dernais recursos sob sua responsabilidade: 

XIX - Desempenhar outras atividades correlatas ou que Ihe forem 

atribuidas na sua area de cornpetência: 

Art. 4. 0  A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Arnbiente terã 

seu quadro de servidores subordinado ao regime juridico apIicâvel aos servidores 

municipais e as normas que forem fixadas em seu estatuto. podendo desernpenhar sua 

rnissão. tarnbérn através de servicos contratados corn terceiros. na  forma da legislacâo que 

rege o assunto. 
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Art. 5.0  Para o exercicio de suas finalidades a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente se organizará da seguinte forma: 

- Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

II - Divisâo de Agncultura; 

Ill - Divisâo de Meio Ambiente; 

§ 1.00 cargo de Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

suprido por Decreto do Prefeito Municipal, terá sua remuneraçâo estabelecida de 

conformidade corn a legislacão especifica. 

§ 2.0  As funçôes de Diretor de Divisão serâo de designação exclusiva 

do Prefeito Municipal, por indicação do Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, norneados e destituidos por Portaria. sempre oriundos do quadro de servidores 

da Prefeitura ou de suas Empresas ou Autarquias. 

§ 3,0 0 Diretor de Divisâo fara jus, durante o periodo em que exercer 

tal funçao, a uma "Gratificaçao de Função" de valor mensal igual a R$ 600,00 (Seiscentos 

Reais), vedada para cargos em comissâo. 

§ 4.0  Tais gratificaçOes serão reajustadas na mesma data e nos 

mesmos indices em que ocorrer a revisâo geral dos vencirnentos dos servidores pUblicos 

municipais. 

§ 5.0  A distribuição funcional dos serviços entre as areas, bern como 

seu organograma, será objeto de Decreto do Prefeito Municipal. 

§ 6.0  A distribuiçao funcional dos serviços entre as areas, bern como 

seu organograma, seré objeto de Decreto do Prefeito Municipal. 

§7.0  A gratifucaçao de funçao de que trata o §3 0  deste artigo não serâ 

incorporada, em nenhuma hipotese, ao salário/vencimento dos servidores ocupantes da 

funçao gratificada. cç 
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Art. 6.0  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotaçOes próprias do Municipio, consignadas no corrente exercicio funanceiro, no 

orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, suplementadas se 

necessario. 

Art. 7.0  Denomina-se Secretário Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente o cargo do responsâvel pela pasta. 

Art. 8.0  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposiçoes em contrário, em especial a Lei Municipal n° 1.368/01 e posteriores 
alteraçöes. 

Prefeitura Municipal de Severinia, em 19 de Abril de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato. na  qualidade de Escriturária, respectivamente provi o registro 
na Secretaria Municipal e publi9uei no Dario Oficial letronico desta Municipalidade. 
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Escrituraria 

VSEVERINIA Coabo in FiRtso 

Rim CapitAo Augusto de Almeida. 332 / Tel: 17-3817.3300 
Fax:1 7- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete©severinia.Sp.gOv.br  


