
O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA, 
RS, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 14 da Lei 001/97,

DECRETA:

Art. 1º -  É  aprovado  o  Regimento  Interno  dos  órgãos  que 
constituem a estrutura básica do município, instituído pela Lei 001/97, constante 
do anexo I que faz parte integrante deste decreto.  

Art. 2º - Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
FAZENDA VILANOVA, RS,  em 17 de fevereiro de 1997.

 Registre-se e Publique-se
        Em:...../.... /1997 
____________________
      Egon Edgar Bauer                                                              José Luiz Cenci
Sec. Mun. da Administração                                                   Prefeito Municipal
             e Finanças

ANEXO I do Decreto 001/97

DECRETO Nº 003/97

Aprova Regimento Inter-
no dos órgãos que consti-
tuem  a  estrutura  básica 
do município e dá outras 
providências.



REGIMENTO INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
 FAZENDA VILANOVA

TÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Compete ao Gabinete:

         I - Executar o serviço de relações  públicas,  preparar  as 
audiências, a recepção e os encargos de representação;

        II - Organizar o Protocolo do cerimonial dos atos públicos 
ou administrativos;

       III - Orientar  as  relações  com  as  entidades  públicas  ou 
privadas, associações de classe e órgãos de imprensa;

       IV - Atender  as  partes  que  demandam  ao  gabinete  e 
encaminhá-las  aos  respectivos  órgãos  da 
administração;

        V - Preparar  o  expediente  para  despacho  ao  chefe  do 
Executivo;

       VI - Manter,  sob  sua  responsabilidade,  a  guarda  de 
documentos  e  processos  de  natureza  reservada  e 
sigilosa;

     VII - Receber e registrar o expediente recebido da Câmara 
de Vereadores e acompanhar a tramitação dos pedidos 
de informações, proposições e providências;

    VIII - Acompanhar,  junto ao  Legislativo,  o  andamento dos 
projetos  de  lei,  verificar  os  prazos  do  processo 
legislativo e providências no adimplemento das datas 
de sanção, promulgação, publicação e veto;

       IX - Registrar e expedir a correspondência do gabinete;
        X - Promover  a  divulgação  dos  assuntos  de  interesse 

administrativo, econômico e social do Município;
       XI - Organizar  o  documentário  administrativo  social, 

político e econômico do Município;



     XII - Manter  a  segurança  de  pessoas,  bens  e  valores  do 
gabinete  e  assegurar  o  serviço  de  transporte  do 
Prefeito;

     XII - Manter organizado o sistema de fichas de referência e 
de índices necessários à pronta consulta de qualquer 
documento em tramitação pelos órgãos da Prefeitura;

    XIII - Efetuar  o  controle  de  emissão  e  recepção  de 
correspondência;

    XIV - Receber  e  registrar  os  requerimentos,  ofícios  ou 
documentos  dirigidos  ao  Prefeito  e  órgãos  da 
Prefeitura;

     XV - Manter  atualizado  o  arquivamento de  documentos  e 
papéis que lhe forem confiados pelos diversos órgãos 
da administração municipal;

    XVI - Providenciar  a  limpeza  e  conservação  das  áreas 
internas do prédio sede da Prefeitura.

CAPÍTULO II

DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 2º - A Assessoria Jurídica desempenha todas as funções de 
assessoria especializada e, especialmente:

         I - assessoramento ao Prefeito em assuntos jurídicos;
        II - elaboração  de  pareceres  sobre  consultas  formuladas 

pelo  Prefeito,  referentes  a  assuntos  de  natureza 
jurídico-administrativa e fiscal;       

      I II - exame  prévio  nos  projetos  de  leis,  justificativas  de 
veto, decretos, regulamentos e outros atos de natureza 
jurídica;

       IV - orientação na coletânea da legislação federal e estadual 
aplicável ao Município;

        V - assistência  nos  contratos  de  compra,  alienação  de 
bens,  prestação  de  serviços  e  processos  de 
desapropriação;

       VI - participação em comissão de inquérito administrativo.



CAPÍTULO III

DA COORDENADORIA DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

Art. 3º - À  Coordenadoria  de  Supervisão  e  Planejamento 
compete:

        I - a  supervisão  técnica  dos  sistemas  de  pessoal, 
orçamento e pesquisa,  entendendo-se por sistemas,  a 
forma de organização funcional, através da qual são 
articuladas parcelas de ação de responsabilidade entre 
unidades  da  estrutura  orgânica  do  município  que 
exercitam  atividades  comuns,  necessitem  de 
coordenação  central,  qualquer  que  seja  o  setor  de 
atuação na área de competência em que se situem suas 
funções;

       II - o controle e a execução do orçamento de investimentos 
e de aplicação dos fundos especiais;

      III - a  coordenação  e  o  assessoramento  aos   programas 
administrativos, elaboração do orçamento-programa e 
dos orçamentos plurianuais;

      IV - o assessoramento ao Prefeito e assistência aos órgãos 
administrativos;

       V - o  levantamento  e  a  pesquisa  dos  problemas  sócio-
econômicos e especiais ligados ao desenvolvimento da 
cidade,  do  município e  da  microrregião,  com vistas 
especialmente à elaboração e permanente atualização 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

      VI - a execução do serviço de informação às atividades de 
planejamento;

     VII - a execução dos programas de interesse comum com a 
União, Estado e o Município e a compatibilidade dos 
planos de desenvolvimento microrregional.

Art. 4º - A  Coordenadoria  de  Supervisão  e  Planejamento 
constitui-se:

        I - Da  Coordenação  Geral,  a  qual  incumbe  identificar 
alternativas com vistas ao traçado de diretrizes para o 
exercício  de  atividades  programadas,  estabelecendo 
orientação e fiscalização das ações;



       II - Da  Comissão  de  Coordenação,  a  qual  cabe  a 
articulação  das  unidades  da  estrutura  orgânica  do 
Município e de outros integrados no sistema, por via 
permanente  de  comunicação,  bem  como  outras 
atribuições;

      III - Dos  Grupos  Operacionais,  com  a  atribuição  de 
elaborar  planos,  programas  e  projetos  ao  nível 
necessário à sua implantação pelos órgãos executores 
bem como preparar  as  informações  necessárias  para 
controle da execução.

TÍTULO II 

DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 5º - A Secretaria da Administração e Finanças, relacionada 
com os  sistemas  de  pessoal,  material,  elaboração  e  registro  de  atos,  leis, 
correspondência,  programas  financeiros,  proposta  orçamentária,  controle  e 
execução do orçamento, processo contábil da receita e despesa e a aplicação do 
Código Tributário, compõem-se de:

        I - DIVISÃO DE PESSOAL, com as atribuições de

           a) cuidar  dos  assuntos  relacionados  com os  servidores 
dos Órgãos Executivos, elaborar anteprojetos de leis e 
de regulamentos indispensáveis à execução de normas 
legais que dispõem sobre a função pública, a criação, a 
classificação e o provimento de cargos;

           b) estudar  e  propor  sistemas  de  classificação  e  de 
retribuição financeira e administrar-lhes a aplicação;

           c) preparar  os  expedientes  sobre  a  admissão,  ingresso, 
exoneração e dispensa de funcionários;

           d) processar  e  emitir  parecer  sobre  aposentadoria, 
concessão de quaisquer vantagens deferidas em lei e 
promover o respectivo registro e publicação;



           e) implantar e manter o cadastro financeiro e  funcional 
dos servidores,  com registro permanente de todas as 
ocorrências da vida profissional do mesmo;

           f) promover medidas relativas ao processo seletivo e ao 
aperfeiçoamento de pessoal;

           g) estudar  e  promover  a  aplicação  dos  princípios  da 
administração de pessoal  e  ainda  os  referentes  ao 
bem-estar social dos servidores;

           h) autorizar  exames  médicos  para  fins  indicados  na 
legislação de pessoal;

            i) organizar a escala de férias;
            j) confeccionar as folhas de pagamento dos servidores da 

Prefeitura.

        II - DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO com as atribuições de

           a) elaborar  projetos  de  leis,  decretos,  regulamentos, 
portarias,  ordens  de  serviço  e  outros  atos  oficiais 
concernentes;

           b) pesquisar  a  legalidade  dos  atos  a  serem 
regulamentados na administração;

           c) organizar  a  coletânea  das  leis,  decretos  e  outros 
documentos;

           d) prestar  informações  a  leis,  decretos,  regulamentos, 
portarias  e  outros  atos  oficiais  da  esfera  federal, 
estadual e municipal.

       III- DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO com 
as atribuições de

           a) estabelecer  nomenclatura  e  descrição  do  material  e 
bens  de  consumo,  a  fim  de  possibilitar  sua 
identificação;

           b) estudar e pesquisar tipos de materiais e  maquinários 
visando a elaboração de padrões e desempenho;

           c) realizar todas as formas de licitação e elaboração de 
editais;

           d) manter  o  registro  cadastral  de  fornecedores  e 
prestadores de serviço;



           e) levantar,  com  base  no  consumo  médio  mensal,  a 
previsão anual de consumo;

           f) inventariar,  tombar  e  manter  controle  de  bens 
patrimoniais;

           g) manter controle de estoques;
           h) fazer o registro da movimentação de entradas e saídas 

de  material,  com  a  discriminação  do  custo, 
procedência, destino e saldo;

            i) relacionar e  propor ao Prefeito a venda ou baixa de 
veículos, móveis e utensílios inservíveis ou obsoletos;

            j) fiscalizar  os  prazos  de  entrega  de  material  pelos 
fornecedores  e  denunciar  faltas  ou  incorreções 
verificadas no fornecimento;

            l) fornecer dados para a apropriação e levantamento do 
custo médio para fins de contabilidade.

       IV - DIVISÃO  DE  CONTROLE  ORÇAMENTÁRIO 
com as atribuições de

           a) controle e fiscalização financeira;
           b) o exame prévio e o processamento da despesa;
           c) o  exame  das  operações  de  Tesouraria  e  dos 

documentos destinados à escrituração;
 d) o exame e apreciação técnica das prestações de contas 

dos responsáveis por adiantamentos;
 e) o controle e a execução de convênios, acordos, auxílio, 

fundos especiais;
 f) o controle analítico dos empenhos e restos a pagar.

        V - DIVISÃO  DE  CONTABILIDADE,  com   os 
encargos referentes

 a) a  escrituração  das  operações  de  gestão  e  o 
levantamento dos balancetes mensais;

 b) ao  levantamento  dos  balancetes  gerais  e  respectivas 
demonstrações e anexos de contas;

 c) ao preparo das tomadas dos responsáveis para com a 
Fazenda Municipal;

 d) ao controle sintético dos bens móveis, assim como a 
escrituração contábil em dia.



        VI - DIVISÃO  DE  CADASTRO  E  FISCALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA com as atribuições de

 a) fiscalização dos trabalhos de tributação municipal, de 
acordo com a legislação vigente;

 b) orientação  das  ações  da  tributação  junto  aos 
contribuintes;

 c) organização e  manutenção atualizada do cadastro de 
contribuintes de competência do município e promover 
o  lançamento  e  arrecadação  dos  impostos  e  taxas 
municipais;

      VII - DIVISÃO DA TESOURARIA com as atribuições de
           a) proceder  o  recebimento,  guarda  e  movimentação  de 

dinheiro,  valores  e  títulos  do  município  ou  a  ele 
entregues para fins de consignação, caução ou fiança;

 b) efetuar, diariamente, o recebimento e a conferência da 
receita arrecadada, e quando for o caso pelos diversos 
agentes  arrecadadores  da  Prefeitura,  efetuar  o 
pagamento  da  despesa  de  acordo  com  a 
disponibilidade financeira,  esquema de desembolso e 
instruções  recebidas  do  superior  imediato  e  manter, 
rigorosamente em dia o controle dos saldos das contas 
em estabelecimento  de  créditos,  movimentadas  pela 
Prefeitura.

                                  TÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

CAPÍTULO I

DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Art. 6º - A  Secretaria  de  Obras  e  Serviços  Urbanos, 
compreende as atividades do complexo de obras e serviços de urbanismo, de 
construção e conservação de rodovias, de construção e conservação de prédios 
públicos e especificamente:



   I - o planejamento e a implementação do orçamento territorial 
do Município;

    II - a  execução  de  obras  de  pavimentação  de  logradouros 
públicos e obras de saneamento;

 III - elaboração  de  projetos  e  programas  e  a  fiscalização 
permanente das obras de execução direta ou contratadas 
com terceiros;

 IV - a  construção  e  a  conservação  de  parques  e  jardins,  de 
áreas verdes e de recreação;

  V - o estudo de convênios com a  União e  o Estado para  a 
construção,  ampliação  e  concessão  de  obras  de 
saneamento;

 VI - a  fiscalização  e  a  aplicação  das  normas  administrativas 
incidentes sobre construções, loteamentos, com poderes de 
autuação e de interdição quando necessários;

                       VII - a aplicação das normas de trânsito afetas ao município e a 
regulamentação do sistema viário urbano em apoio e com a 
colaboração dos órgãos estaduais especializados;

                      VIII - o levantamento, a programação e os projetos ralacionados 
com o sistema rodoviário municipal;

                         IX- a  execução  dos  serviços  públicos  como:  arborização, 
iluminação, transporte coletivo, cemitérios, abastecimento 
e conservação de obras de arte;

                          X - a orientação na aquisição e na conservação do maquinário 
e  de  bens  de  uso  do  serviço  rodoviário,  com apoio  de 
oficinas de manutenção e de serviços auxiliares;

 XI - a preservação do patrimônio histórico e cultural;
                       XII - a  construção  e  conservação  de  edifícios  e  prédios  de 

propriedade  do  município ou  do  Estado,  em regime de 
convênio;

                      XIII - a elaboração e execução de projetos especiais na área de 
moradias populares, regularização de vilas e localização de 
indústrias;

Art. 7º- A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos compõem-
se, basicamente de,

   I - DIVISÃO DE ENGENHARIA E EDIFICAÇÕES com 
as atribuições de:

      a) elaborar projetos de construção de prédios públicos;



b) fiscalizar a  execução de obras  que abrangem o domínio 
público;

c) fornecer alinhamento de logradouros e prédios;

d) autorizar edificações de acordo com a legislação vigente;
e) auxiliar  na  organização  urbana  e  no  sistema  viário  em 

geral;
f) elaborar orçamentos de obras públicas;
g) executar topografia, desenho e cadastro técnico;
h) orientar  a  administração  de  pedreiras  e  o  sistema  de 

britagem bem como a fabricação de artefatos de cimento;
i) orientar e executar as obras executadas com os recursos 

humanos da Prefeitura.

II - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, com a tarefa de:
a) conservar a urbanização do município;
b) executar e conservar obras de pavimentação e saneamento;
c) fazer  observar  as  normas  administrativas  inerentes  ao 

poder de polícia edílica;
d) executar  serviços  de  zeladoria  de  cemitérios,  limpeza  e 

iluminação pública;
e) orientar e sinalizar o trânsito;
f) conservar parques e jardins;
g) organizar o recolhimento do lixo e de entulhos;
h) sinalizar o trânsito para proteção dos pedestres e;
 i) outros serviços correlatos.

CAPÍTULO II

DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

                   Art. 8º - A Secretaria da Agricultura, atenderá as atividades 
do Meio Rural, com a conservação das rodovias, atendimento do setor primário 
e especificamente:

I - a  promoção  da  atividade  rural  com  acompanhamento 
técnico e de incentivo à produção;

II - o  fomento  à  melhoria  genética  dos  rebanhos  e  das 
sementes;

                       III - a  melhoria  dos  acessos  às  propriedades  produtivas  por 
meio  de  concessão  de  incentivos  de  acordo  com  a 
produção;

                       VI - a  busca  da  diversificação  de  culturas,  assegurando  a 
permanente geração de renda ao município.



Art. 9º - A Secretaria da Agricultura compõem-se basicamente 
de,

 

I - UNIDADE  DE  FOMENTO  AGROPECUÁRIO com  as 
atribuições de:

I - fomentar  a  produção  agropecuária  para  comercialização  e 
subsistência;

II - coletar dados e informações sobre a produção agropecuária 
do município;

III - coletar amostras de solos para análise e mapearnento;
IV - promover a distribuição de sementes, mudas e fertilizantes;
V - desenvolver estudos sobre a lavoura e criações tradicionais 

da região e suas cadeias produtivas;
VI - realizar e manter atualizado o cadastramento dos produtores 

rurais;
VII - promover  o  florestamento  e  o  reflorestamento 

conservacionistas e exploratórios;
VIII - estimular  o  uso  de  sistemas  de  produção  que  permitam 

desenvolver a agricultura auto-sustentada;
IX - incentivar a produção de hortigranjeiros em escala comercial;
X - divulgar  cursos,  simpósios,  seminários  e  congressos 

relacionados com o meio rural;
XI - incentivar  o  cooperativismo,  o  sindicalismo  e  o 

associativismo rural;
XII- articular-se, opcionalmente, com órgãos e/ou entidades 

estaduais e federais que atuarn no setor;
XIII- desenvolver projetos específicos de interesse do setor,
XIV- promover a difusão de tecnologias;
XV - executar outras atividades no âmbito da sua competência.

 II - UNIDADE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE  com as 
seguintes atribuições:

I - desenvolver  ações  permanentes  visando  à  recuperação, 
conservação e melhoria do meio ambiente;

II - cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais do município, 
do Estado e da União que visam a disciplinar e proteger os recursos naturais 
renováveis;

III - promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de 
ensino, buscando a concientização das crianças e jovens sobre a importância da 
preservação do meio ambiente;



IV- promover campanhas visando à concientização da população 
sobre as formas, riscos e medidas preventivas e/ou corretivas que poderão ser 
usadas para evitar a poluição ambiental;

V - incentivar  a  solução  de  problemas  comuns  sobre  o  meio 
ambiente mediante o desenvolvimento de ações em integração com instituições 
públicas e privadas;

VI - fiscalizar  e  normatizar,  no  que  couber,  a  produção,  o 
armazenamento, o uso de embalagens e o destino final de produtos e substâncias 
potencialmente perigosas à saúde e ao meio ambiente;

VII - executar outras atividades no âmbito de sua competência.

III  -  UNIDADE  DE  ABASTECIMENTO,  com  as  seguintes 
atribuições:

I - estimular  a  criação  de  centros  de  compras  para 
abastecimento  de  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  produtores 
rurais, com produtos destinados ao atendimento das suas necessidades;

II - promover  a  organização  do  sistema  de  transporte, 
armazenamento e comercialização dos produtos agropecuários, desde o produtor 
até o consumidor final; 

III - promover  exposições  agropecuárias  e  organizar  feiras  de 
produtores;

IV - executar outras atividades no âmbito de sua competência.

IV - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO,  com as seguintes 
atribuições:

I - coordenar  as  atividades  conjuntas  entre  as  unidades 
operativas e prover os meios necessários ao funcionamento da Secretaria;

II - realizar a administração de pessoal e de transportes, adquirir 
e distribuir insumos, exercer o controle do patrimônio e dos serviços prestados 
pela Secretaria;

III - coordenar a elaboração de planilhas, quadros demonstrativos 
e relatórios da Secretaria;

IV - auxiliar o produtor na leitura de contratos de financiamento, 
no preenchimento de formulários e no encaminhamento de solicitações junto à 
Prefeitura Municipal;

V - executar outras atividades no âmbito de sua competência.



CAPÍTULO IV

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 10- A  Secretaria  de  Educação  e  Cultura,  com  as 
atribuições de executar, orientar, coordenar e controlar o sistema educacional, 
cultural  e  turístico,  do  município,  segundo  as  normas  vigentes,  compete, 
especialmente:

        
         I - manter,  desenvolver  e  orientar  a  rede   escolar  do 

município;
        II - estudar e executar convênios com o governo do Estado 

e  da  União sobre  projetos  e  programas de  interesse 
comum;

       III - realizar pesquisas, coletas, classificação e avaliação de 
dados estatísticos e informações técnicas;

       IV - incentivar e fiscalizar a frequência às  aulas e  adotar 
medidas que impeçam a evasão escolar e de eugenia 
dos alunos;

         V - executar os programas de seleção e de treinamento do 
professorado municipal;

       VI - promover o desenvolvimento cultural e  artístico,  sob 
todas as suas formas;

      VII - exercer atividades correlatas.

Art. 11- A Secretaria de Educação e  Cultura,  terá a  seguinte 
estrutura básica:

         I - DIVISÃO DE SUPERVISÃO ESCOLAR, com as 
atribuições de

a) executar  serviços  administrativos,  registro  de 
frequência,  matrículas,  movimentação  de  pessoal  e 
redistribuição de material e merenda;

b) executar programas de natureza técnico-pedagógica e 
projetos  relacionados  com  o  sistema  de  área  e 
pesquisa;

c) desenvolver programas de alimentação escolar e;
d) executar serviços correlatos.



       II - DIVISÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E 
TURISMO, com as atribuições de

a) promover a difusão da cultura, esporte e lazer;

b) organizar eventos que congregam as etnias que formam 
a população do município;

c) organizar  jogos,  torneios  e  campeonatos  esportivos, 
valorizando a população local;

d) organizar espaços para o lazer usando os mananciais 
naturais com racionalidade;

e) manter  cadastro,  e  auxiliar  na  organização  das 
entidades culturais, esportivas e de lazer;

f) manter intercâmbio com órgãos de turismo regional e 
estadual;

g) elaborar  calendário  de  eventos  esportivos,  culturais, 
lazer e turismo.

CAPÍTULO V

DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art.12 - A Secretaria da Saúde e  Assistência Social compete 
especialmente:

         I - zelar  pela  saúde  pública  e  bem-estar  social  dos 
munícipes;

        II - atuar nas áreas de orientação e recuperação social.
       
Art. 13- A  Secretaria  da  Saúde  e  Assistência  Social,  terá  a 

seguinte estrutura básica:
      
         I - DIVISÃO DA SAÚDE, com as atribuições de

a) executar serviços administrativos, arquivo e registro de 
recebimento e expedição de correspondência, controle 
de  processos,  registro  de  frequência  e  controle  de 
atendimento,  distribuição  de  medicamentos, 
movimentação de pessoal e redistribuição de material;

b) prestar  assistência  médica  e  odontológica  aos 
munícipes, inclusive através de convênios;

c) executar  serviços  de  vigilância  epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição;



d) planejar e executar a política de saneamento básico em 
articulação com o Estado e União;

e) fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a  saúde humana e atuar junto aos 
orgãos estaduais e federais competentes para controlá-
los;

f) acompanhar e fiscalizar convênios na área da saúde.

       II - DIVISÃO  DA  ASSISTÊNCIA  SOCIAL, com  as 
atribuições de:

a) elaborar,  executar  e  supervisionar  programas  de 
assistência social;

b) atuar  nas  áreas  de  orientação  e  recuperação  social
habitação,  assistência  ao  trabalhador,  formação  e 
aperfeiçoamento de mão-de-obra, mercado de trabalho, 
relacionamento  com  o  Ministério  do  Trabalho  , 
assistência ao menor e desvalidado, assistência médica 
social e de apoio às atividades comunitárias;

c) prestar  orientação,  auxílio  aos  necessitados, 
possibilitando-lhes  moradia,  estimulando  criação  de 
creches e maternidades e promovendo a recuperação e 
melhoria de vida dos grupos sociais mais carentes;

d) colaborar  com  órgãos  afins  das  esferas  federal, 
estadual e entidades privadas, para as atividades com a 
assistência social;

e) outros serviços correlatos.

TÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS CONSECUTIVOS E DE 
DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

DAS ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM 
COM O ESTADO E UNIÃO

Art. 14- A  Divisão  de  Atividades  de  Interesse  Comum  com



o Estado e a União, é responsável pela realização dos serviços de particular 
interesse do município relativos aos programas e projetos específicos, a saber:

   I - JUNTA  DE  SERVIÇO  MILITAR, encarregada  do 
alistamento militar no município, e os que pertencem a 
sua jurisdição.

 II - UNIDADE  MUNICIPAL  DE  CADASTRO  DO 
INCRA, com as  atribuições  de  orientar  o  contribuinte 
sobre  assuntos  tributários  federais  e  cadastro  de 
propriedades rurais no Ministério da Reforma Agrária.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

                    Art. 15 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento é órgão 
colegiado de consulta e cooperação do Prefeito Municipal, tendo as seguintes 
finalidades:

      I - propugnar pelo desenvolvimento do espírito comunitário 
da população;

   II - sugerir  ao  Poder  executivo  Municipal  medidas  que 
venham  a  corresponder  aos  anseios  e  aspirações  da 
população do município;

  III - participar do processo de planejamento local integrado no 
município,  bem como  colaborar  para  a  execução  dos 
projetos e programas daí oriundos;

  IV - congregar  os  demais  Conselhos  Municipais  de  áreas 
específicas  visando a  união de  interesses  para  o  bem-
estar da coletividade.

Art. 15 - Este  decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
 FAZENDA VILANOVA, em 17 de fevereiro de 1997. 

Registre-se e publique-se
      Em ___/___/ 1997



      Egon Edgar Bauer      José Luiz Cenci
Sec. M. Adm. e Finanças    Prefeito Municipal


