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“Dispõe sobre a reestruturação administrativa e 
organizacional do Poder Executivo Municipal, e dá outras 
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei orgânica, Sanciona 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A estrutura administrativa e organizacional do Poder 

Executivo Municipal fica alterada e reorganizada nos termos desta Lei, 
obedecidas às disposições da Lei Orgânica do Município e demais normas 
aplicáveis.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal compreende um conjunto 
integrado de diferentes órgãos, cuja estrutura administrativa e organizacional 
serve de alicerce para nortear suas ações, baseadas numa visão sistêmica e 
integrada das atividades e dos relacionamentos, sejam institucionais ou com a 
sociedade em geral, objetivando alcançar as metas definidas no planejamento 
do longo prazo.

CAPÍTULO II DA  AÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 3º - A ação administrativa será pautada pelos seguintes 
fundamentos:

I – observância aos princípios e leis que regem a Administração 
Pública;

II – gestão baseada no planejamento, na inovação, na participação 
social e nos resultados em prol da sociedade;

III – probidade, transparência e respeito ao cidadão;
IV – equilíbrio econômico-financeiro;
V – valorização humana e das competências individuais e coletivas;
VI – bem-estar, desenvolvimento social e melhoria da qualidade de 

vida das pessoas; e
VII – desenvolvimento sustentável.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal compreende um conjunto 
organizacional permanente, representado pela administração direta, integrada 
por setores de atividades conexas que devem funcionar de maneira uniforme. 

Art. 5º - Ficam criados os órgãos dentro da estrutura organizacional 
da Prefeitura Municipal de Lajeado, diretamente subordinados ao Prefeito 

Municipal, que serão agrupados em:
I - órgãos de assessoramento - com a responsabilidade de assistir ao 

Prefeito e dirigentes de alto nível hierárquico, na organização, na coordenação e 
no acompanhamento e controle dos serviços públicos municipais, como também 
aqueles que executam tarefas de planejamento, administrativas, financeiras, 
técnicas e econômicas, com a finalidade de apoiar aos demais na consecução 
de seus objetivos institucionais;

II - órgãos de administração especifica - que tem a seu cargo a 
execução dos serviços considerados finalísticos da Administração Municipal, 
órgão de primeiro nível hierárquico, para o exercício de planejamento, comando, 
execução orçamentária, financeira e patrimonial própria independente da 
administração direta, com orientação normativa do Poder Executivo.

CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO

6º- A Administração Direta do Poder Executivo compõe-se dos 
seguintes órgãos, em suas respectivas dimensões de atuação:

Órgão 01:Assessoramento 
- Gabinete do Prefeito
Procuradoria
 - Secretaria Municipal de Finanças
 - Secretaria Municipal de Administração
 - Secretaria Municipal de Controle Interno
Ordenador de Despesa: Prefeito Municipal

Órgão 02:Administração Especifica 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Turismo, 
Juventude, Esporte e Cultura.

Ordenador de Despesa: Secretário da Pasta

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural.

Ordenador de Despesa: Secretário da Pasta
 
1.3 -Secretaria Municipal de Saúde
 1.3.1-Fundo Municipal de Saúde.
 Ordenador de Despesa: Secretário da Pasta

1.4 - Secretaria Municipal de Assistência Social
1.4.1-Fundo Municipal de Assistência Social
1.4.2- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ordenador de Despesa: Secretário da Pasta

1.5 - Secretaria Municipal de Educação
1.5.1- Fundo Municipal de Educação
Ordenador de Despesa: Secretário da Pasta

Art. 7º - Ficam renomeados e extintos os seguintes órgãos da 
Administração Direta do Poder Executivo:

I - renomeados: 
a - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

renomeada para  Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

b - Secretária Municipal do Meio Ambiente e Turismo renomeada 
para Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Turismo, Juventude, 
Esporte e Cultura.

II- extinta:
Secretaria Municipal da Juventude e esporte. 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA 

 
Art. 8º - Competência dos órgãos de Assessoramento:
a – Compete ao Gabinete do Prefeito:
I – prover os meios administrativos necessários à atuação do Prefeito;
II – assessorar e apoiar tecnicamente o Prefeito, o Vice-Prefeito e as 

unidades administrativas;
III – assistir e assessorar o Prefeito nos assuntos de natureza 

institucional, política e administrativa;
IV – coordenar a representação institucional, política e administrativa 

do Prefeito;
V – dar suporte e assistência ao Prefeito nas relações oficiais entre 
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o Poder Executivo e os demais poderes, entidades, órgãos, autoridades e com 
a população em geral;

VI – atuar no planejamento, organização, articulação, direção, 
coordenação, execução, controle e avaliação das políticas públicas municipais, 
das ações de governo e das relações institucionais;

VII – coordenar o processo legislativo no âmbito do Poder Executivo 
e a interação com o Poder Legislativo;

VIII – produzir informações de natureza técnica e administrativa;
IX – promover a integração das ações da Administração Municipal;
X – coordenar as atividades de imprensa e comunicação social;
XI – coordenar as atividades de cerimonial e protocolo;
XII – coordenar as atividades de ouvidoria municipal;
XIII – coordenar os serviços relativos à Junta do Serviço Militar;
XIV – promover a articulação dos Conselhos Municipais;
XV – dar suporte e assistência às atividades do Gabinete da Primeira-

Dama do Município;
XVI – dar suporte e assistência à Controladoria-Geral do Município;
XVII – dar suporte e assistência à Defesa Civil;
XVIII –  exercer a fiscalização dos órgãos e entidades que receberem 

auxílios, contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua 
competência;

XIX – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o 
controle dos estoques de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;

XX – exercer outras competências correlatas fixadas em regulamento.
b - Compete a Procuradoria
I – representar o Município judicialmente e extrajudicialmente;
II – exercer a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder 

Executivo;
III – assistir, assessorar e representar o Prefeito no trato de questões 

jurídicas em geral;
IV – assistir, assessorar e representar o Prefeito perante o Poder 

Judiciário e os Tribunais de Contas;
V – centralizar a orientação e o trato da matéria jurídica do Município;
VI – fixar a interpretação da Lei Orgânica Municipal, das leis e 

demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal;

VII – emitir pareceres com força normativa e vinculante no âmbito 
da Administração Pública Municipal;

VIII – elaborar ou examinar anteprojetos de leis de iniciativa do 
Prefeito e minutas de decretos e outros diplomas normativos, bem como analisar 
os projetos de lei do Poder Legislativo, com vista à sanção ou ao veto do Prefeito;

IX – elaborar pareceres, pesquisas e estudos jurídicos em geral;
X – sugerir ao Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico 

reclamadas pelo interesse público;
XI – fixar medidas que julgar necessárias à uniformização da 

jurisprudência administrativa;
XII – proceder à cobrança judicial da dívida ativa do Município;
XIII – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o 

controle dos estoques de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XIV – exercer outras competências correlatas fixadas em regulamento.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral do Município fica autorizada 

a representar judicialmente os membros do Poder Executivo Municipal, bem 
como os titulares das Secretarias Municipais e demais órgãos da administração 
pública, e de cargos comissionados e efetivos, inclusive promovendo ação penal 
privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, 
por atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou 
regulamentares, no interesse público, especialmente do Município, podendo, 
ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança 
em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo.

c- Compete a Secretaria Municipal de Finanças:
I - coordenar a administração fazendária e financeira; 
II - formular a política econômica – tributária, executando planos 

e projetos de modernização de administração tributária, o desenvolvimento 
organizacional e informática aplicada às finanças municipais; 

III - acompanhar a execução orçamentária, controle interno e auditoria, 
da administração direta e indireta; 

IV - efetivar compras, licitações, contratações de serviços e 
suprimentos; 

V - acompanhar e auditar a aplicação de recursos e prestação de 
contas de convênios; 

VI - direcionar, orientar e coordenar as atividades de arrecadação, 
fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do Município 
e do serviço da dívida pública municipal; 

VII - promover a coordenação geral, orientação normativa, supervisão 
técnica e realização das atividades inerentes ao acompanhamento financeiro, 
contábil e de prestação de contas; 

VIII – auxiliar os Fundos Municipais e as demais unidades 
administrativas na execução dos seus programas orçamentários 

IX - planejar e coordenar as políticas e ações da previdência dos 
servidores municipais; 

X- orientar o contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais; 
XI - promover a inscrição da Dívida Ativa e a manutenção atualização 

dos assentamentos individualizados dos devedores 
XII - promover as alterações necessárias à atualização do Cadastro 

Imobiliário, mediante o registro das transferências de propriedades de 

loteamentos, de reformas, ampliações e de modificações do domicilio fiscal 
dos contribuintes; 

XIII- realizar anualmente a reavaliação dos valores imobiliários para 
fins de lançamento do ITU e IPTU; 

XIV - outras atividades de acordo com o Código Tributário Municipal. 
d- Secretaria de Administração
I - centralizar o processamento de dados e informações em geral da 

administração, recursos e ações de informática; 
II - planejar o orçamento municipal, a elaboração e consolidação de 

planos de desenvolvimento econômico, municipal e urbano; 
III - prestar orientação normativa metodológica às Secretarias e 

órgãos do Município na concepção e desenvolvimento dos respectivos planos 
e programações orçamentárias; 

IV - acompanhar o controle e avaliação sistemática de desempenho 
dos planos, programas e projetos; V - orientar aos órgãos na elaboração de seus 
orçamentos e a consolidação destes ao Orçamento Geral; 

VI - promover o planejamento e implantação dos programas e ações 
de modernização administrativa; 

VII - administrar o patrimônio e a folha de pagamento dos servidores; 
VIII - promover os concursos públicos, salvos nos casos em que essa 

atribuição for cometida a outros órgãos ou entidades; 
IX - adotar política de treinamento de pessoal; administração de 

cargos, funções e salários e regime disciplinar; 
X - implantar e manter o banco de dados de recursos humanos; 
XI – planejar, desenvolver e coordenar as atividades relacionadas à 

pessoal, arquivo, patrimônio, protocolo, comunicações e vigilância; 
XII – protocolar, publicar e registrar atos oficiais; 
XIII - outras atividades correlatas fixadas em regulamento.
e - Secretaria de Controle Interno
I - Orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão 

orçamentária financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vista a 
regular a racionalizar a utilização dos recursos e bens públicos;

 II - Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e 
propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da 
execução das despesas e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial ao âmbito da administração e também que objetiva na implementação 
da arrecadação das receitas orçadas;

 III - Acompanhar a execução física e financeira dos projetos e 
atividades, bem como da ampliação sob qualquer forma de recursos públicos; 

IV - Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores; 
V - Subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos 

e programação financeira, com informações e avaliações relativas à gestão dos 
órgãos da Administração Municipal; 

VI - Executar os trabalhos, caso necessário, de auditoria contábil, 
administrativa e operacional junto aos Órgãos do Poder Executivo; 

VII - Verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, 
utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que, por ação 
ou omissão, der causa a perda, subtração ou extravio de valores, bens materiais 
de propriedade ou responsabilidade do Município; 

VIII - Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, 
sobre as contas e balanço geral do Município; 

IX- outras atividades correlatas fixadas em regulamento.

Art. 9º - Competência dos órgãos de Administração Especifica:
a - Compete a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Fundo 

Municipal de Saúde:
I – atuar no planejamento, organização, articulação, direção, 

coordenação, execução, controle e avaliação das políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos;

II – exercer as atribuições previstas no Sistema Único da Saúde – SUS;
III – coordenar e integrar ações e serviços de saúde pública voltados 

ao atendimento das necessidades da comunidade;
IV – regular as ações e serviços de saúde pública executados em 

sistema de parceria com a iniciativa privada;
V – implantar, manter e aprimorar sistemas de informações das ações 

e serviços de saúde no Município;
VI – realizar a vigilância sanitária, epidemiológica, toxicológica e 

farmacológica;
VII – atuar na promoção, desenvolvimento e execução de programas 

de medicina preventiva;
VIII – promover a integração com a União, com o Estado e com os 

Municípios vizinhos visando ao desenvolvimento de políticas regionais voltadas 
à promoção da saúde da população local e regional com a participação e execução 
dos programas dos governos Federal e Estadual na área da saúde pública;

IX – regular, controlar e fiscalizar alimentos, desde a fonte de produção 
até ao consumidor, em complementação à atividade federal e estadual;

X – avaliar e controlar contratos, convênios e instrumentos afins 
relativos à área da saúde;

XI – conservar e reparar as edificações do Município atinentes à sua 
atividade;

XII – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de 
competência;

XIII – exercer a fiscalização dos órgãos e entidades que receberem 
auxílios, contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua 
competência;
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XIV – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o 

controle dos estoques de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XV – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de 

sua competência;
XVI – exercer outras competências correlatas fixadas em regulamento.

b- Compete a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Fundo 
Municipal de Educação:

 I– atuar no planejamento, organização, articulação, direção, 
coordenação, execução, controle e avaliação das políticas públicas relativas 
à educação no âmbito de competência do Município, inclusive os recursos do 
FUNDEB;

II – atuar na organização, manutenção e desenvolvimento das 
instituições do sistema municipal de ensino, integrando-se às políticas e planos 
educacionais da União e do Estado;

III – supervisionar os estabelecimentos integrantes do Sistema 
Municipal de Ensino;

IV – promover a oferta da educação infantil e do ensino fundamental, e 
desenvolver ações voltadas à implantação gradativa do ensino em tempo integral;

V – promover a implementação de políticas de erradicação do 
analfabetismo, oportunizando ensino fundamental para jovens e adultos 
insuficientemente escolarizados;

VI – promover programas suplementares, de material didático escolar 
e de transporte;

VII – promover levantamentos e censo escolar, visando ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

VIII – propor, analisar e executar planos, programas e projetos na 
área educacional;

IX – promover a inclusão dos alunos com necessidades especiais;
X – realizar a manutenção regular e adequada da guarda dos registros 

da documentação escolar geral e individual dos alunos e professores;
XI – promover a permanente integração com os municípios da 

região visando à promoção de políticas de desenvolvimento regional na área 
da educação;

XII – promover a conservação e manutenção da Secretaria e das 
unidades escolares;

XIII – executar e coordenar os serviços de merenda escolar;
XIV – auxiliar nas atividades de educação fiscal, consumerista e 

demais ações de conscientização;
XV – atuar no planejamento, organização, articulação, direção, 

coordenação, execução, controle e avaliação das políticas públicas voltadas à 
juventude;

XVI – coordenar a articulação nas relações entre governo e juventude;
XVII – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de 

competência;
XVIII – exercer a fiscalização dos órgãos e entidades que receberem 

auxílios, contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua 
competência;

XIX – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o 
controle dos estoques de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;

XX – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de 
sua competência;

XXI – exercer outras competências correlatas fixadas em regulamento;
c- Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio 

do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente:

I - a promoção das ações que assegurem o exercício pleno da 
cidadania, independentemente de sexo, idade, condição social, credo, raça ou 
profissão;

II- a recepção de reivindicações da população e a proposição de 
medidas preventivas que permitam impedir efeitos danosos aos cidadãos, como 
consequência de ação ou omissão do Estado;

III- a coordenação e a execução da política de defesa dos direitos 
humanos e das minorias étnico-sociais;

IV- o acompanhamento da aplicação das normas inscritas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente e na legislação afim, bem como a promoção, a 
execução de ações para eliminação do trabalho infantil;

V- o planejamento, a coordenação e a execução das ações 
programáticas de desenvolvimento do associativismo comunitário, com vistas à 
melhoria da qualidade de vida da população e o estabelecimento de uma política 
de apoio às organizações comunitárias;

VI- a coordenação da política municipal de assistência social, 
conforme preceitua a Lei Orgânica da Assistência Social, para a pessoa portadora 
de deficiência e o idoso;

VII- a promoção na capacitação de recursos humanos para a 
qualificação de gestores, conselheiros, técnicos e dirigentes das entidades 
prestadoras de assistência social;

 VIII- a implementação, em forma de cooperação inter-governamental, 
de ações que promovam a integração familiar e comunitária para o fortalecimento 
da identidade pessoal e da convivência comunitária dos destinatários da política 
de assistência social;

IX- a realização de co-financiamento de benefícios, serviços, 
programas de assistência social e projetos de inclusão social e da cidadania, 
em parceria com os Governos federal e estadual, visando ampliar a cobertura e 
universalizar o acesso aos direitos sociais;

 X- a coordenação da implementação e da execução das medidas 
sócio-educativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei;

 XI- a articulação com a Defensoria Pública e o acompanhamento 
das decisões dos Juizados de Pequenas Causas, em defesa dos cidadãos carentes 
de recursos;

XII- a promoção da política municipal do trabalho, do emprego e 
da renda, planejando, coordenando e executando as ações programáticas de 
geração de emprego, de elevação da renda familiar, de capacitação profissional 
e de prevenção e redução dos riscos e de acidentes do trabalho, bem como o 
apoio nas relações do trabalho;

XIII- o desenvolvimento de programas para a qualificação profissional 
dos trabalhadores;

XIV- a realização de pesquisas de dados e informações estatísticas para 
a identificação de XV-oportunidades de empregos, verificação e avaliação dos 
níveis de desemprego e fornecimento de informações para o desenvolvimento 
econômico e social;

XV- a coordenação e execução dos benefícios, programas e projetos 
da esfera Municipal;

o desenvolvimento de programas que visem elevar a qualidade de 
vida da sociedade de forma mais equânime e justa;

XVI- o desenvolvimento de políticas que visem assegurar à população 
o exercício de seus direitos no campo da cidadania;

 XVII- o estabelecimento de estratégias que garantam a inter-relação 
constante entre o poder público e os cidadãos, como garantia de perspectiva do 
desenvolvimento social;

XVIII- o estabelecimento de consórcios com outro Municípios, 
visando o desenvolvimento de serviços comuns de saúde e assistência social;

XIX-  o desenvolvimento de estudos e pesquisas para fundamentar 
as análises de necessidades;

a elaboração do plano plurianual de assistência social, em conjunto 
com o Conselho Municipal de Assistência Social, entidades e organizações;

 XX- a promoção de Fórum de discussão e formulação das políticas 
sociais;

 XXI- a promoção de Seminários que tenham como conteúdo a 
discussão dos direitos e deveres da população, estimulando a participação popular 
na discussão das Políticas Públicas;

 XXII- a realização de campanhas de sensibilização, abrangendo 
entidades, escolas, igrejas, sindicatos e associações, no intuito de discutir, 
debater e informar sobre as políticas de Assistência Social, proporcionando o 
exercício da cidadania;

XXIII-promover o fortalecimento e implementação do programa de 
orientação familiar, assegurando que as ações no âmbito da Assistência Social 
sejam implementadas, tendo a família como seu principal referencial;

XXIV- proporcionar uma melhor articulação entre o Conselho 
Estadual de Assistência Social com os Conselhos Municipais;

XXV-promover e apoiar campanhas sócio-educativas, artísticas e 
recreativas;

XXVI-promover e apoiar atividades sócio-educativa, artísticas, 
culturais e recreativas, para crianças e adolescentes;

 XXVII- promover atividades de geração de emprego e renda e cursos 
de qualificação profissional;

XXVIII - desenvolver outras atividades correlatas, fixadas em 
regulamento.

d - Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, 
Turismo, Juventude e Esporte.

I - compete a Secretaria as ações do Poder Público Municipal na área 
de Meio Ambiente, Saneamento, Turismo, Juventude e Esporte; 

II - promover e divulgar os atrativos e potencialidades turísticas; 
III - estabelecer e coordenar, buscando convênios com entidades 

afins, públicas e privadas; 
IV - implantação de programas e atividades turísticas e recreativas; 
V - chefiar a organização do calendário de eventos turísticos do 

Município; 
VI - organização e promoção de eventos turísticos, levantamento e 

manutenção de um cadastro de pontos turísticos do Município; 
VII - elaboração de projetos e atividades relacionadas, especificamente, 

com o turismo; 
VIII - executar outras tarefas correlatas. 
e- Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

I - formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as políticas, 
programas, projetos e demais ações relativas à cadeia produtiva, abastecimento, 
Infraestrutura e Transporte;

 II - estimular e fomentar as atividades de produção rural do município; 
III - dar assistência à formação de núcleos de produção; 
IV - promover a difusão técnica das atividades da agricultura, da 

pecuária e de hortifrutigranjeiros; 
V - manter a vigilância e a produção da defesa e inspeção de produtos 

de origem animal e vegetal no âmbito das competências municipais; 
VI - desenvolver e fortalecer o cooperativismo; 
VII - promover a integração regional, através de medidas e atividades 

de apoio e estímulo à dinamização das empresas e agentes de produção, instalados 
ou que venha a se instalar no Município; 
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VIII - estabelecer a concepção, formação e normatização de fundos 

especiais de investimentos e de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento; 
IX - promover a atração e a captação de investimentos externos; 
X - atrair e apoiar novos projetos e investimentos do Município; 
XI – instruir com demonstrações práticas os produtores na defesa da 

produção, sobretudo no combate a pragas e moléstias; 
XII - desenvolver programas de assistência aos pequenos produtores 

rurais, à pequena e média empresa e ao cooperativismos; 
XIII - articular com entidades e órgãos afins, públicos e privados, 

visando à mobilização de recursos para a atividades primárias, secundárias e 
terciárias no município; 

XIV - planejar e gerenciar a execução de obras, serviços de 
infraestrutura em estradas vicinais; 

XV - desenvolver outras atividades correlatas, fixadas em regulamento.

Art.10 - Os Fundos Municipais e órgãos auxiliares não especificados 
nesta Lei permanecem inalterados, integrando a Administração Municipal, de 
acordo com a legislação específica que os instituíram.

Art.11 - Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo dispor sobre 
as denominações, atribuições, distribuições e redistribuição da estrutura 
organizacional dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 
mediante Decreto, observada a estrutura no capitulo III do art.6º, bem como 
o quantitativo de cargos, seus respectivos símbolos e valores de subsídios, 
conforme especificado no Anexo I, II e III da Lei 397/2013.

§ 1º - O decreto que definir a organização e o funcionamento dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, 
conforme disposto no caput deste artigo, deverá contemplar:

I - a estrutura organizacional e as respectivas atribuições das unidades 
vinculadas;

II - as atribuições, a composição e a estrutura dos colegiados, quando 
couber;

III - as referências de remuneração dos cargos de provimento em 
comissão e Funções de Confiança previstos Anexo I, II e III da Lei 397/2013;

Art.12 - Os Anexos I, II e III da Lei 397/2013, que tratam do Quadro 
Geral dos cargos de provimento efetivo, como também dos cargos comissionados, 
que se destinam à execução de atribuições relacionadas com a administração 
em geral e secretarias municipais, desde o nível fundamental até o grau superior 
permanecem inalterados.

Art.13 - Fica desde já a contabilidade Geral do Município autorizada 
a proceder a inscrição dos órgãos de Administração Especifica, definidos no art. 
6º, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à receita Federal do Brasil.  

Art.14 - Os órgãos de Administração Especifica, definidos no art. 
6º, terão a execução orçamentária financeira e patrimonial desvinculadas da 
Prefeitura Municipal.

Art.15 - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 01/01/2022, 
revogando a Estrutura organizacional da Administração Pública, constante da 
Lei 397/2013 e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Tocantins, aos 
vinte e seis dias do mês de novembro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 204/2021

Consta do processo administrativo os elementos necessários para 
a caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; 
solicitação de abertura de processo visando aquisições contendo planilha 
orçamentária; justificativa e fundamentação da comissão de licitação para 
que o processo seja através de dispensa de licitação; orçamentos com 
respectivos ofícios solicitando as cotações; autorização da dispensa; 
manifestação do setor de finanças quanto a existência de recursos 
para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela legalidade 
da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno 

preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;  

AUTORIZO Contratação de pessoa jurídica especializada, para 
prestação de serviços médicos em cardiologia e exames cardiológicos 
destinado para supri as necessidades do corpo técnico das UBS-
Unidades Básicas de Saúde do município de Lajeado-TO., em favor da 
empresa W R PINHEIRO COSTA ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI, 
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 33.309.132/0001-59, com 
sede localizada 108 Sul, Alameda 2 0 lt82, Plano Diretor Sul, Palmas-
Tocantins.
Pelo valor de R$ 47.350,00(quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta 
reais).

Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo 
único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A Dispensa de 
Licitação nº204/2021.

Publica-se 

Lajeado/TO, 26 de novembro 2021.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 205/2021

Consta do processo administrativo os elementos necessários para 
a caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; 
solicitação de abertura de processo visando aquisições contendo planilha 
orçamentária; justificativa e fundamentação da comissão de licitação para 
que o processo seja através de dispensa de licitação; orçamentos com 
respectivos ofícios solicitando as cotações; autorização da dispensa; 
manifestação do setor de finanças quanto a existência de recursos 
para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela legalidade 
da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno 
preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;  

AUTORIZO a prestação de serviços nas confecções de materiais 
crachás, cartões de vacina, ficha de encaminhamento, receituários, 
requisições, entre outros. Uma vez que não existe processo licitatório 
para o mesmo, visando repor e manter o estoque desta semus, tendo 
em vista que tal material é essencial à continuidade e manutenção dos 
serviços realizados a todos os setores da secretaria municipal de saúde.
, em favor da empresa Jose A R Matos, Pessoa Jurídica, inscrita no 
CNPJ sob o nº 37.421.336/0001-38, com sede localizada Rua Ver. ciano 
aires,2512 C centro Porto Nacional-Tocantins.
Pelo valor de R$15.481,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais).

Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo 
único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A Dispensa de 
Licitação nº205/2021.

Publica-se 

Lajeado/TO, 26 de novembro 2021.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde 
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ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 985/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 206/2021

Consta do processo administrativo os elementos necessários para 
a caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; 
solicitação de abertura de processo visando aquisições contendo planilha 
orçamentária; justificativa e fundamentação da comissão de licitação para 
que o processo seja através de dispensa de licitação; orçamentos com 
respectivos ofícios solicitando as cotações; autorização da dispensa; 
manifestação do setor de finanças quanto a existência de recursos 
para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela legalidade 
da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno 
preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;  

AUTORIZO contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço     para retirada e recolocação de telhado e troca de calhas e 
reparos na parte pluvial no Posto de Saúde no município de Lajeado-
TO, em favor da empresa Marcio Costa Brito Junior-08321840124, 
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 416.718.72 0001-69, com 
sede localizada Rua Leônidas Pires nº2110, Centro, CEP:77645.000 
Lajeado-Tocantins.
Pelo valor de R$ 5.839,50 (cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais 
e cinquenta centavos).

Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo 
único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A Dispensa de 
Licitação nº206/2021.

Publica-se 

Lajeado/TO, 26 de novembro 2021.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde
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