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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA 
EST ADO DO ESPiRITO SANTO 

LEI COMPLEMENTAR No 794/2009 

"Cria Cargos em Comissao e altera o 
quantitativo de cargo dentro da Estrutura 
Administrativa do Municipio e da outras 
providencias" 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, Estado do Espirito 
Santo, no uso de suas atribuic;:oes legais, na forma do que determina o art. 71, III 
da Lei Organica, faz saber que a Camara Municipal APROVOU e ele 
SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. 1°. Ficarn criados os seguintes Cargos em Comissao, ref. CC-2, que passarn 
a integrar a Estrutura Administrativa do Municipio, Lei n°.542/2001, a saber: 

CARGO COMISSIONADO Ref. Quant. Valor 

Diretor de Transportes Urbanos CC-2 01 1.500,00 
Diretor de Transportes Rurais CC-2 01 1.500,00 
Diretor de Obras CC-2 01 1.500,00 
Diretor de Agricultura CC-2 01 1.500,00 
Diretor de Saude CC-2 01 1.500,00 

Art. 2°. Ficam assim definidas as competencias de cada Superintendencia: 

DIRETOR DE TRANSPORTES URBANOS 
Competencias 

- 0 Diretor de Transportes Urbanos e urn Orgao diretamente ligado 
a Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento, tendo 
autonomia quando da ausencia do Secretario da pasta e como 
ambito de ac;:ao o planejamento, a coordenac;:ao, a execuc;:ao e o 
controle das atividades referentes aos projetos, construc;:oes e 
manutenc;:ao em obras pr6prios do Municipio; ao licenciarnento e 
fiscalizac;:ao de obras em geral no perfmetro urbano-da sede e dos 
Distritos; a implantac;:ao e aplicac;:ao dos C6digos de Obras e 
Posturas do Municipio. 
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DIRETOR DE TRANSPORTES RURAIS 
Competencia 

- 0 Diretor de Transportes Rurais e urn Orgao diretamente Iigado a 
Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento, tendo 
autonomia quando da ausencia do Secretario da pasta e como 
ambito de ac,;ao o planejamento, a coordenac,;ao, a execuc,;ao e o 
controle das atividades referentes aos projetos, construc,;oes e 
manutenc,;ao em obras pr6prios do Municipio; ao Iicenciamento e 
fiscalizac,;ao de obras em geral no perimetro urbano da sede e dos 
Distritos; a implantac,;ao e aplicac,;ao dos C6digos de Obras e 
Posturas do Municipio. 

DIRETOR DE OBRAS 
Competencia: 

- Diretor de Obras e urn Orgao diretamente Iigado a Secretaria 
Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento, tendo autonomia 
quando da ausencia do Secretario da pasta e como arnbito de ac,;ao o 
planejamento, a coordenac,;ao, a execuc,;ao e o controle das atividades 
referentes aos projetos, construc,;oes e manutenc,;ao em obras 
pr6prios do Municipio; ao licenciamento e fiscalizac,;ao de obras em 
geral no perimetro urbano da sede e dos Distritos; a implantac,;ao e 
aplicac,;ao dos C6digos de Obras e Posturas do Municipio. 

DIRETOR DE AGRICULTURA 
Competencia: 

- 0 Diretor de Agricultura e urn Orgao diretamente ligado a 
Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento, 
tendo autonomia quando da ausencia do Secretario da pasta e 
como ambito de ac,;ao o planejamento, a coordena<yao, a 
execu<yao e o controle das atividades ao atendimento as 
necessidades do produtor rural; ao desenvolvimento das 
atividades agropecuarias, da fiscaliza<yao das propriedades 
rurais, da infra-estrutura para escoamento da produs:ao rural, da 
pesquisa e desenvolvimento das atividades rurais, bern como o 
sensa rural, e da agricultura no Municipio. 
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DIRETOR DE SAUDE 
Competencia 

- 0 Diretor de Saude e urn 6rgiio diretamente ligado a 
Secretaria Municipal de Saude e Ayiio Social, tendo autonomia 
quando da ausencia do Secretario da pasta e como ambito de 
ayiio o planejamento, a coordenayiio, a execuyiio e o controle 
das atividades relativas a assistencia medico-odontol6gica a 
populayiio, ao mapeamento das necessidades e ao 
desenvolvimento dos padroes de saude do Municipio, bern 
como, na administrayiio e manutenyiio das unidades sanitarias 
perifericas, Postos de Atendimento - US-1, servindo como 
suporte em qualquer area da saude, 

Art. 3°. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aumentar dentro da 
Estrutura Administrativa do Municipio, Lei n°.542/2001, o quantitativa do Cargo 
Comissionado de Assessor Juridico de 01 (urn) para 04 (quatro) 

Art. 4°. Os recursos para atender a presente lei serao os alocados no or9amento 
da municipalidade para o exercicio de 2009. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua!ES, 29 de janeiro de 2009. 

Jose~es 
Prefeito Municipal 
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