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LEI MUNlclpAL N04 1 2, DE 09 DE NOvErmRO DE 2007.

"Disp6e  sabre  al  criap5o  da  Secretaria
Municipail   de   CultlJra   e   Espolts   de
cargos e alterag5o de dispositives da Lei
Municipal n.®196/93."

- 0 POV0 DE CONCEI€AO DO ]ACufpE, por seus

representantes aprovou e eu, Excelentissimo Senhor, Chefe do Poder Exenitivo, ]OA0

BARROS  DE  0LIVEIRA,  no  uso  de  minhas  atribui€6es  conferidas  For nossa  Carta

Magma, Legisla€6es Federais e, principalmente, pela Lei Organica Municipal, sanciono

a seguinte Lei:

Art. 19 Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura e

Esporte, fazendo parte integrante da I.ei Mrinicipal n.9 196, de 29 de mar€o de 1993.

Art. 20 Altera a reda€ao do "Capftulo I - Da Estrutura

Admhistrativa'',  em  seu  Artigo  lQ,  da  Lei  Municipal  n.Q196/93,  passando  o mesmo  a

vigorar com a seguinte redap5o:
"Art.  1Q  -  A  Estrutura  Administrativa  da  Prefeitura

Municipal de Concei€ao do Tacuipe e constituida dos seguintes 6rgaos:

(.....)

X - Secretaria de Cultura e Esporte."

Art.   3Q   Altera   a   redapao   do   Capitulo   11,   da   Lei

Municipal rfl96/93, passando o mesmo a vigorar com a seguinte reda€ao:
"sE€AO x

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES".
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Art. 4Q - A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte 6

o 6rgao central de apoio nas relng6es com a comunidade, entidades de classe e demais

6rgaos ptiblicos no Muhia'pio de Concei€ao do ]aou'pe, ten por competchdas:

I.   Planejar,   promover,   organizar  e   sistematizar   as

atividades culturais e esportivas no munidpio;

11.  Formular  e  desenvolver  a  Pol±tica  Municipal  de

Cultura e Esporte, coordenando e incentivando a realiza€ao de atividades culturais, fisicas

e desportivas, com enfase para o esporte amador e o esporte de massa, principalmente;

Ill. Elaborar Estudos e pesquisas de natureza cultural;

promo¢ao da cultura; mem6ria ptiblica, fomento a tradi€ao e ao foldore e intercambio

cultural;

IV. Buscar e/ou prestar colabora€ao fecnica e financeira

is  institui€6es  ptiblicas  ou  privadas  de  modo  a  estimular  as  iniciativas  culturais  e

esportivas, mediante termos de convinios, acordo e/ou assemelhados;

V. Organizar e promover certames de eventos culturais

e competi€6es esportivas;

VI. Elaborar, orientar, executar e fiscalizar as pfaticas

culturais e esportivas;

VII.    Programar,    manter   e    desenvolver   a    auto-

suticiencia do patrim6hio cultural e esportivo, por atividades diretamente exploradas ou

atrav6s de concess6es, permiss6es ou arrendamentos;

VIII. Articular-se com entidades e organismas ptiblicos   .

e/ou particulares,  com vista a promapao  de atividades  que incrementem  a cultura e o

esporte;

IX.  Propor a institui€ao e dimensionamento de areas

especiais de interesse cultural e esportivo e;
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X.  Estabelecer  parcerias  com  iustitui€6es  de  Ensino

Superior Ptiblico ou Privado, com vistas a fomentar a pesquisa e produ€ao cientifica no

ainbito cultural e esportivo.

Art.  59 - A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

tera a seguinte estrutura:

11.-`

GABINETE DA SECRETARIA;

•    Secretario Mrinicipal de cultura e Esporte.

DEPARTAMENTO DE CULTURA;

•    Chefe de Departamento de cultura.

Ill.        DEPARTAMENTO DE ESPORTE;

•    Chefe de Departamento de Esporte

Art.  6Q  -  Ficam  criados  no  Anexo  I,  do  "Quadro  de

Cargos  em  Comissao",   da  Lei  Municipal  n.Q196/93,  os  Cargos  de  Provimento  em

Comissao  de  Secretario  Municipal  de  Cultura  e  Esporte,  Chefe  de  Departamento  de

Cultura e Chefe de Departamento de Esporte.

C A R G OS Quantidade Simbolo

Secretdrio Municipal de Cultura e Esporte 01 NH1

Chofe de Dapartanento de Cultura 01 NH2

Chofe de Departanento de Esporte 01 NRE

Paragrafo   brico   -   A   estrutura   organizacional   da

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte esta apresentada no organograma, anexo I da

presente Lei.

PROVIMENTO: EM COMISSAO, DEMISsfvEL "AD NUTUM"
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Art. 7Q - Ao Secretario Municipal de Cultura e Esporte

compete:

I.  Elaborar o Plano Hurianual de A€ao estabelecendo

•  diretrizes para a promo€ao das atividades culturais e esportivas no municipio;

11.  Elaborar  anualmente o  Plano Mulcipal  de A€ao,

aprovando  programas  e  projetos  com  o  fim  de  formular  e  desenvolver  a  Polftica

Municipal  de  Cultura  e  Esporte,  fixando  prioridades  para  consecu€ao  das  ac6es,  a

capta€ao e aplicap5o dos recursos e;

Ill.    Orientar    e    responder    consultas    quanto    ao

cumprimento das normas, diretrizes e politicas ambientais.

Art.   8Q  -  Ao  Chefe  de  Departamento   de  Cultura

Compete:

I.  Coordenar as ap6es estabeler:endo diretrizes para a

promo€ao das atividades culturais no municipio;
II. Responsabilizar-se      pelo      Assessoramento      ao

Secret&rio, nas atividades administrativas;

Ill.            Exeoutar atividades de lideran€a, utilizando

projetos e programas operacionais, aprovados pelo Secretario, fazendo cumprir as tarefas

previstas.

IV.            Desenvolver  e  executar  outras  atividades

correlatas aos servi€os de sua competencia

Art.   9Q  -  Ao  Chefe  de  Departamento  de  Esporte

compete:

I.   Coordenar as apses estabelecendo diretrizes para a

promo€ao das atividades esportivas no municfpio;
II. Responsabilizar-se      pelo      Assessoramento      ao

Secretdrio, nas atividades administrativas;



Prefeitura Municipal de
CONCEICAO DO |ACuf pE

Gabinete do Prefeito
Praca Manoel Teixeira de Freitas, s/n° -  Centro -Conceicao do Jacuipe/Ba

CEP.: 44.245-000     -     Tel/Fax.: 075 3243-2463
CNP}: 14.222.574/0001-19

||,EITulA

±OrfuEbA]OpDE
TRABALHANEro pOFt LiMA ciD^DE MELiioR

-`

III.Executar    atividades    de    lideran€a,    utilizando

projetos e programas operacionais, aprovados pelo Secretario, fazendo cumprir as tarefas

previstas.

IV.            Deixar   as   dependencias   esportivas   aptas

para sua pratica, quando houver evento esportivo programado;
V. Zelar pelo material esportivo e sua conservapao; e

VI.            Desenvolver  e  executar  outras   atividades

correlatas aos servi€os de sua competencia

Art. 10 - A estrutura administrativa ora criada entrara

em  funcionamento,  gradualmente,  na  medida  em  que  os  servi€os  e  atividades  a  ela

inerentes  forem  sendo  implantados,  segundo  a  conveniencia  da  administrapao  e  as

dispohibilidades de recursos.

Art. 11 -A inplementa€ao dos servi€os e atividades da

Secretaria sera feita atravds da efetivapao das seguintes medidas:

I. Provimento dos respectivos cargos comissionados; e

11.   Dota€ao   dos   elementos   humanos   e   materiais

indisponiveis ao seu fundonamento.

Art.  12  -  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua

publica€ao, revogando€e as disposi€6es em contrario.
Gabinete   do   Prefeito   Municipal   de   Concei€ao   do

REGPJmprsEEP[JBuqJprsE
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JENEX0 I

ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CuLTURA E ESPORTE

GABINETE DA SECRFTARIA

DEPARTAMENTO  DE
CULTURA

REGISTRE-SE E PUBIjlQUE-SE

DEPARTAMENTO DE
ESPORTE


