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Lei Complementar N.o 006, de 26 de fevereiro de 2013. 

"SUBDIVIDE O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E 
TURISMO, CRIA CARGO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 10 O Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, criado pela Lei nO 841, de 23 de outubro de 2001, fica subdivido em: 
Departamento de Educação e Cultura e Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. 

Artigo 20 O Departamento de Educação e Cultura, dentre outras atribuições 
compete: 

I - executar as atividades relativas à elaboração e supervisão da política 
municipal de educação em consonância com a política educacional do Estado e da União; 

11 - a proposição e manutenção de convênios com o Estado e a União, para 
execução de programas de Educação e Cultura; 

111 - a instalação, manutenção e a administração de estabelecimentos 
municipais de ensino; 

IV - a supervisão da elaboração de currículos escolares nos 
estabelecimentos de ensino, de acordo com as normas fixadas pelos Conselhos Federal, 
Estadual e Municipal de Educação; 

V - a capacitação de docentes em conjunto com o Departamento de 
Administração e Finanças; 

VI - a organização, preparo, distribuição e manutenção da merenda escolar; 
VII a promoção do serviço de assistência médico-odontológico junto às 

escolas municipais em conjunto com o Departamento de Saúde; 
VIII - a criação, supervisão, organização e manutenção da Biblioteca 

Pública Municipal, estimulando inclusive a criação de Bibliotecas Comunitárias; assim como, 
de anfiteatros e outros estabelecimentos culturais que venham a serem implantados; 

IX - difusão e o estimulo da cultura sob todos os aspectos; 
X - a proteção ao patrimônio artístico e histórico do Município; 
XI - a promoção de atividades recreativas e folclóricas; 
XII - a organização e desenvolvimento de projetos, competições, 

campeonatos e atividades desportivas, no âmbito escolar; 
XIII - fomentar a prâtica de esporte em suas diversas modalidades; 
XIV - coordenar e executar o transporte escolar; 
XV a difusão e o estimulo da cultura ob todos os aspectos dentro do 

município; 
XVI - a promoção e difusão de atividades folclóricas, culturais, teatrais, 

musicais e artesanais; 
XVII - a formulação da política de difusão cultural; 
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XVIII promover atividades folclóricas e populares 

XIX o estimulo à cultura popular; 

XX - executar outras atividades correlatas. 


Artigo 3° O Departamento de Esporte, Lazer e Turismo, dentre outras 
atribuições,compete: 

I - participar da formulação e executar por si ou através de cooperação com 
entidades públicas ou privadas, a política de administração pública municipal no setor de 
esporte, lazer e turismo; 

11 - administrar a instalação de circos e parques de diversões no município, 
com orientação do Setor de Obras e Serviços; 

In - a supervisão, organização, administração e manutenção do Centro 
Comunitário, Centro Poliesportivo, do estádio Municipal e demais praças esportivas: 

IV a organização e desenvolvimento de projetos, competições, 
campeonatos e atividades desportivas; 

V - fomentar a prática de esportes em suas diversas modalidades; 
VI - estimular as atividades esportivas amadores, coletivas ou individuais, 

nas suas diversas modalidades; 
VII - Manter e coordenar o transporte de agremiações desportivas e de 

atletas por ocasião de competição oficializadas; 
VIII organizar e dirigir certames e festejos oficiais; atividades recreativas 

e lazer; 
IX - participar e colaborar com a realização de eventos e programas e 

projetos de cunho social desenvolvidos pelo município; 
X - assessorar o Chefe do Executivo, apresentando as informações que são 

pertinentes as atuação do Departamento; 
XI - desenvolver projetos de difusão e aprimoramento da política municipal 

de esporte, lazer e turismo; 
XII - estimular as atividades esportivas amadores, coletivas ou individuais, 

nas suas diversas modalidades; 
XIII - a supervisão, organização e manutenção do centro Comunitário, do 

centro Poliesportivo, do Estádio Municipal e demais praças esportivas; 
XIV - executar outras atividades correlatas. 

Artigo 4° Fica criado um emprego de provimento em comissão, 
denominado "CHEFE DE GABINETE", com padrão de vencimento "I", que terá as 
seguintes atribuições: 

I - assessorar o Prefeito no planejamento, na organização e na supervisão 
das atividades da prefeitura, mantendo-o informado sobre o controle de prazo dos processos 
do Legislativo, referente a requerimentos, informações, respostas, indicações e apreciação dos 
projetos pela Câmara, para as tomadas de decisões; 

11 - receber, estudar e propor soluções em expedientes e processos, ~ 
discutindo junto às demais unidades administrativas o andamento das providências e decisões 
tomadas pelo Chefe do Poder executivo; .', 

111 - recepcionar e atender autoridades, munícipes, entidades, associações 
de classes e demais visitantes, prestando esclarecimentos e encaminhando-os ao prefeito ou às 
unidades administrativas competentes, para atender e solucionar problemas; 
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IV - controlar a agenda do Prefeito, dispondo horários de reumoes, 
entrevistas, solenidades e outros compromissos, especificando os dados pertinentes e fazendo 
necessárias anotações, para permitir o cumprimento dos compromissos assumidos; 

V - promover o comportamento disciplinar entre os servidores sob sua 
responsabilidade, incentivando-os aos cumprimentos dos regulamentos, ordens e instruções 
de serviços, para obter um ambiente favorável e maior rendimento do trabalho; 

VI - organizar as atividades de protocolo nas solenidades oficiais, 
recepcionando autoridades e visitantes, para cumprir a programação estabelecida; 

VII - coordenar e supervisionar todas as atividades inerentes às atribuições 
das unidades administrativas direta ou indiretamente vinculadas ao gabinete do prefeito; 

VIU - executar outras atividades correlatas detenninadas pelo superior 
imediato. 

Artigo 50 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta 
de dotações próprias consignadas no or.>aPlento das despesas vigente para o corrente 
exercício. / \ 

Artigo 6°. - Esta Lei Ltra em vigor na data de sua publicação, revogando 
expressamente a Lei Complementar 1.:1.1.:005, 'de 14 de fevereiro de 2013 e disposições em 
contrário. i \\ 
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Luiz Ant~ni ,ereira de Carvalho 
pr~t \~unicipal 

Ivan Pitter Pagliarini 
Diretor Adm. e Financeiro 

Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura 
llZO ândia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 

Sônia Regina Antunes Duarte 

Resp. Exp/Secretaria 
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