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Dispõe sobre alteração à Lei nº 88/91 de 28 de Maio de 

1.991 e dá outras providências. 

 

ERMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Paulicéia, 

Comarca de Panorama, Estado São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc. ... 

 

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU  

E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:  

 

ARTIGO 1 º – Fica alterado o Anexo II da Lei n.º 88/91 de 28 de Maio de 1.991, em 

referência ao cargo de PRESIDENTE DA C.M.E., que fica transformado em 

DIRETOR MUNICIPAL DE ESPORTES, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE NÍVEL REFERENCIA 

20 DIRETOR MUNICIPAL DE 

ESPORTES 

CC9 01 IX 01 

 

ARTIGO 2 º – Fica alterado o Artigo 1 º da Lei Complementar n.º 001/01 de 09 de 

Janeiro de 2.001, em referência ao cargo de DIRETOR DE ESPORTE E TURISMO, 

que fica transformado em DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO NÍVEL VALOR 

01 DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO E 

CULTURA 

X R$ 1.231,27 

 

ARTIGO 3 º – As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas caso necessário. 
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ARTIGO 4 º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Paulicéia, 09 de setembro de 2019. 

 

 

ERMES DA SILVA 

= Prefeito Municipal = 

Registrada em livro próprio e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

 

 

 

SILVIA DIAS ROCHA RODRIGUES 

Diretor Administrativo Substituto 
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ANEXO I 

DAS ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO, FORMA DE 

PROVIMENTO E JORNADA DE TRABALHO 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

DIRETOR MUNICIPAL DE ESPORTES Formula, executa e avalia a política 
Municipal fixada para a promoção do 
esporte, lazer e da atividade física em 
consonância com as diretrizes gerais do 
Governo Municipal e da legislação vigente. 
Formula, coordena, executa e avalia os 
planos, programas e projetos atinentes à 
promoção do esporte, lazer e da atividade 
física, como um instrumento de inclusão e 
desenvolvimento social no âmbito o 
Município. Promove o acesso a prática do 
esporte, o lazer e a atividade física da 
população do Município de forma 
equânime e participativa, visando à 
integração e inclusão social. Promove 
programas e ações de assistência técnica 
e apoio às representações desportivas 
municipais, às organizações esportivas e 
de lazer e a órgãos representativos da 
comunidade. Promove a articulação com 
órgãos federais, estaduais e municipais, de 
modo a assegurar a coordenação e a 
execução de programas e ações de 
promoção do esporte, do lazer e da 
atividade física. Administra o 
funcionamento, manutenção e qualidade 
da infraestrutura física e unidades que 
compõem a rede pública municipal de 
esporte, lazer e de atividade física. 
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Alimenta e mantêm atualizado um sistema 
de informação sobre a prática do esporte, 
o lazer e a atividade física, em articulação 
com órgãos estaduais, federais e 
municipais afins. Em coordenação com os 
Departamentos de Compras e Licitações, 
responsabiliza-se, em conjunto com o 
Chefe do Poder Executivo Municipal pelas 
autorizações para abertura de licitações e 
assinaturas de editais, bem como pela 
avaliação da execução contratual, sempre 
que as contratações recaírem sobre bens 
e/ou serviços diretamente pertinentes às 
dotações orçamentárias específicas da 
Diretoria, inclusive as compras e serviços 
dispostos em almoxarifado central e os 
bens e serviços de manutenção e custeio 
geral e administrativo da Diretoria, com 
exceção das obras e serviços de 
engenharia, a cargo e responsabilidade 
exclusiva do Departamento Municipal de 
Infraestrutura e Obras, cientificando o 
Prefeito. Acompanha e controlar a 
execução de contratos e convênios 
celebrados pelo Município na sua área de 
competência. Ordena, as despesas da 
Diretoria Municipal de Esporte, 
responsabilizando-se pela gestão, 
administração e utilização das dotações 
orçamentárias da unidade administrativa, 
nos termos da legislação em vigor, e em 
todas as esferas jurídicas. 

No interesse do serviço público e no 
exercício de suas próprias atribuições, 
poderá dirigir veículos Municipais, desde 
que devidamente autorizado pelo 
Prefeito ou Superior imediato, executa 
outras atividades pertinentes a sua área 
de atuação, bem como, tarefas correlatas 
determinadas pelo Superior imediato. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

Escolaridade: Superior Completo 
em qualquer área. 

Experiência: Nenhuma. 
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Treinamento: Nenhum. 

Exigências: CNH categoria AB 
ou superior; 
Noções Básicas de 
Informática; 

FORMA DE PROVIMENTO 

Cargo de provimento em comissão, de 
livre escolha e exoneração do Chefe do 
Poder Executivo Municipal. 

JORNADA DE TRABALHO 

Tempo integral e dedicação exclusiva 

 


