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LEI MUNICIPAL Nº 616, DE 03 DE ABRIL DE 2018 

 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO, EXTINÇÃO DE CARGO QUE ESPECIFICA E ALTERA 
REQUISITOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito                           
do Município de Itaóca, Estado de São Paulo no uso de 
suas atribuições legais: 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaóca -  
aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte LEI: 

 
 
ARTIGO 1º - Fica criado no Anexo I e II da Lei Municipal n.º 581/2017, os cargos públicos de 
“COORDENADOR MUNICIPAL DO CENTRO DE ZOONOSES”, “COORDENADOR 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE” e “COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR” declarado de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
por ato do Chefe do Poder Executivo, tendo como atribuições as descritas abaixo:- 
 
§ 1º - O Coordenador Municipal do Centro de Zoonoses terá como atribuições:- Responsabilizar-se pelo 
controle de agravos e doenças transmitidas por animais (zoonoses), através do controle da população de 
animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte) e animais sinantrópicos (morcegos, pombos, 
ratos, mosquitos, abelhas e outros vetores) incluindo campanhas de vacinações. II. Promover pesquisas de 
doenças transmitidas por animais. III. Desenvolver atividades de vigilância em Saúde descentralizadas, para 
a formação, qualificação profissional, desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas na área ambiental 
e animal. IV. Responsabilizar-se pelo desenvolvimento das atividades relacionados ao Centro de Zoonoses 
Municipal. V. Realizar outras atividades correlatas.  
 
§ 2º - O Coordenador Municipal de Meio Ambiente terá como atribuições -Planejar, organizar e controlar o 
desenvolvimento ambiental no Município; Representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas 
funções de política ambiental e defesa do meio ambiente; Superintender o planejamento, organização, 
execução e controle da política ambiental e defesa do meio ambiente, do Município, e fazer cumprir as 
disposições da Lei Orgânica do Município; Atender os interesses dos munícipes nos assuntos do meio 
ambiente; Acompanhar e colaborar na elaboração do Orçamento Anual e do Orçamento Plurianual de 
investimentos; Desenvolver mecanismos e instrumentos com a finalidade de preservar e melhorar a 
qualidade de vida no Município;  Promover a articulação com entidades, públicas ou privadas, internas ou 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 
               ESTADO DE SÃO PAULO 

                                            CNPJ 67.360.362.0001-64 
 
 
 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118/35571145 CEP 18360-000 – SÃO PAULO  
e-mail: pmitaoca@gmail.com 

2

externas, para execução ou desenvolvimento de projetos ou atividades de sua competência; Planejar, 
organizar, executar e controlar as atividades de ajardinamento e paisagismo; Executar e incentivar a 
arborização urbana, principalmente a ornamental; Promover e manter o plantio regular de sementes e mudas 
ornamentais e de sombras para o ajardinamento e florestamento urbano;  Promover o controle e 
gerenciamento da utilização dos recursos hídricos; Promover e incentivar a preservação dos recursos naturais 
e desenvolvimento sustentável; Promover medidas que visem proteger a boa qualidade de vida e do meio 
ambiente; Emitir parecer sobre os pedidos de ocupação do espaço urbano e da paisagem natural, analisando 
o impacto ambiental; Elaborar projetos de recuperação do meio ambiente; Manter arquivo, controle e 
registro das atividades desenvolvidas pelo Departamento; Planejar, organizar, executar e controlar as 
atividades de fiscalização ambiental; Fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do meio ambiente e 
cooperar na fiscalização dos serviços públicos, patrimônio municipal e aplicação da legislação pertinente; 
Promover a execução de visitas de fiscalização ambiental; Realização de palestras educacionais voltadas ao 
meio ambiente. Desenvolvimento do Programa Município Verde Azul da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente assim como desenvolver programas relacionadas a coleta seletiva do lixo. Efetuar vistorias 
permanentes ou periódicas com a finalidade de garantir a preservação e defesa do meio ambiente, 
notificando e aplicando penalidades previstas em lei ou regulamento; Incumbir-se de outras tarefas, que lhe 
forem delegadas pelo Secretário Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico. 
 
§ 3º - O Coordenador Municipal do Desenvolvimento da Agricultura Familiar terá como atribuições:- 
Formular, desenvolvendo debates com associações, sindicatos e cooperativas ligadas ao setor, projetos 
estratégicos para o desenvolvimento da produção agrícola do Município; Coordenar o Serviço de Inspeção 
Sanitária do Município – SIM. Estimular a participação dos agricultores nos Conselhos Municipais; 
Coordenar a formação de um Banco de Dados sobre a agropecuária; Desenvolver programas de apoio à 
agropecuária; Estimular a produção Agroecológica; Estimular a organização dos agricultores familiares, com 
vistas à comercialização de seus produtos; Incentivar a formação de agroindústrias familiares; Auxiliar os 
produtores rurais orientando-os na busca de incentivos financeiros para o exercício da atividade; de Buscar a 
integração com outros órgãos públicos e com as Organizações não Governamentais atuantes no Município; 
Coordenar convênio de cooperação técnica e financeira com órgãos afins; Exercer outras atribuições afins. 
 
§ 4º - Para os cargos de Coordenador Municipal do Centro de Zoonoses, Coordenador Municipal de Meio 
Ambiente e Coordenador Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, observar-se-á o número 
de vaga, carga horária, requisitos e vencimentos abaixo especificados:- 
 
CARGO N.º DE 

VAGAS 
VENCIMENTO  
SALARIAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 

COORDENADOR 
MUNICIPAL DO 
CENTRO DE 
ZOONOSES 

01 R$ 2.000,00 40 HS Curso universitário na 
área de medicina 
veterinária e/ou 
Técnico Veterinário 
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COORDENADOR 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 

01 R$ 2.000,00 40 HS Curso Superior 
Completo nas áreas 
relativas ao Meio 
Ambiente e/ou Ensino 
Técnico em Meio 
Ambiente com 
conhecimento na área 

COORDENADOR 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

01 R$ 2.000,00 40 HS Ensino Técnico em 
Agropecuária com 
conhecimento na área 

 
ARTIGO 2º - Fica declarado como extinto o cargo de ASSESSOR JURIDICO previsto nos Anexos I e II da 
Lei Municipal n.º 581, de 17 de julho de 2017. 
 
ARTIGO 3º - Fica alterado os requisitos para ocupação  do  cargo público  de SECRETARIO MUNICIPAL 
DE FINANÇAS  devendo o ocupante possuir  Curso Técnico em Contabilidade ou Curso Universitário  
Completo  em qualquer área. 
 
ARTIGO 4º - As despesas decorrentes com a aplicação dessa Lei correrão por conta de verbas próprias 
consignadas no Orçamento Fiscal. 
 
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. 
 
 

ITAÓCA-SP, em 03 de ABRIL de 2018.  
 
 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA 
Prefeito de Município de ITAÓCA/SP 

 
 
 
 
 
 


