






























Lei No 240/2005
Altera  a Lei  Municipal  No 211/2002,  que define a 
estrutura  Organizacional Básica do Poder  Executivo 
Municipal, e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Forquilha  APROVOU e o senhor Prefeito Municipal de Forquilha SANCIONA a 
seguinte Lei:

Art. 1o O art. 4o da Lei Municipal No 211, de 26 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4° A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Forquilha é a seguinte”:

1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
1.1   - Gabinete do Prefeito;
1.2   - Gabinete do Vice-Prefeito;
1.3   -  Procuradoria Geral

2 - ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
2.1  - Secretaria da Educação e Cultura;
2.2 - Secretaria da Saúde;
2.3 - Secretaria da Ação Social e do Trabalho;
2.4 - Secretaria de Administração;
2.5 – Secretaria de Finanças e Planejamento;
2.6 - Secretaria de Obras e Urbanismo.
2.7 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
2.8 - Secretaria de Esportes, Juventude  e Turismo;
2.9 – Secretaria de Governo e Controle da Gestão.

Art. 2o O Art. 12 da Lei Municipal No 211, de 26 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12 Compete a Secretaria de Administração, o controle patrimonial e pessoal inclusive de 
folhas de pagamentos; controle do uso de veículos; das frotas própria e terceirizada; a articulação 
com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações 
do planejamento municipal as diretrizes e sistemática de elaboração de planos, programas e projetos; 
abrangendo a programação, avaliação e acompanhamento dos programas e projetos; coordenar a 
realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município, exercer 
a atividade de planejamento do Município, e a  coordenação da elaboração e execução dos 
instrumentos  orçamentários  do  Município  em  estreita  articulação  com  os  gestores  de 
Secretarias  e  Órgãos  Equivalentes;  elaborar  planos  estratégico  e  operacional;  o 
desenvolvimento de projetos para captação de recursos; e quaisquer outras missões que lhes 
sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.”



Art. 3o Acrescenta-se à Lei Municipal No 211, de 26 de fevereiro de 2002, o art. 12-A, que terá a 
seguinte redação:

“Art. 12-A Compete à Secretaria de Finanças e Planejamento o planejamento operacional e a 
execução da política econômica, tributária e financeira do Município, bem como as relações 
com os contribuintes; o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional 
do executivo municipal em assuntos de finanças; as questões da legislação tributária e financeira 
do município, o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pêlos 
gestores; a centralização das atividades de  contabilidade e prestação de contas aos órgãos de 
controle externo e a Câmara Municipal.”

Art. 4o O art. 15 da Lei Municipal No 211, de 26 de fevereiro de 2002 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art.  15 Compete  a  Secretaria  de  Esportes,  Juventude  e  Turismo  planejar,  coordenar, 
executar,  controlar  e  avaliar  as  políticas  de  desenvolvimento  setorial  de  Desporto  e 
Turismo;administrar  e  controlar  os  equipamentos  esportivos  de  uso  público;  promover  a 
realização  de  atividades  esportivas  entre  os  jovens  do município  através  de campeonatos, 
gincanas, e outras modalidades atléticas; realizar campanhas de promoção das belezas naturais 
e dos equipamentos utilizáveis para fins turísticos vinculados a defesa do meio ambiente e o 
desenvolvimento cultural  do município,  exercer outras atividades correlatas determinadas 
pelo Chefe do Poder Executivo.”

Art. 5o Acrescenta-se à Lei Municipal No 211, de 26 de fevereiro de 2002 o Artigo 15-A, que terá a 
seguinte redação:

“Art.  15-A.  A Secretaria  de Governo e  Controle  da Gestão da  Prefeitura  Municipal  de 
Forquilha,  com a denominação SEGOV, tem a competência  de assessorar diretamente o 
Prefeito  Municipal  no desempenho de suas  atribuições  civis,  sociais  e  política,  além de 
exercer  o  controle  da  gestão  no  zelo  pela  observância  dos  princípios  da  administração 
pública e em especial:

a) Articular e coordenar as ações governamentais,  a cargo do Prefeito,  inclusive elaborar a 
edição de expedientes oficiais do Gabinete;

b) Promover  atividades  de  coordenação  políticas-administrativas  da  Prefeitura  com  os 
munícipes, pessoalmente ou através de entidades que os representam;

c) Coordenar as relações do Executivo com o Legislativo;

d) Acompanhar  a  tramitação,  na  Câmara  Municipal,  dos  projetos  de  lei  de  interesse  do 
Executivo e manter controle que permita prestar informações precisas ao prefeito. 

e) Promover  o  atendimento  das  pessoas  que  procuram  o  prefeito,  encaminhando-as  para 
soluções dos assuntos respectivos, ou marcando audiências;

f) Organizar as audiências e formalizar as convocações de reuniões formais e informais do 
Prefeito, selecionando os assuntos;



g) Representar oficialmente o prefeito, sempre que para isso for credenciado;

h) Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao prefeito e despacho 
decisórios em processos de sua competência;

i) Despachar pessoalmente com o prefeito, todo o expediente dos serviços que dirige,  bem 
como participar de reunião coletiva, quando convocadas;

j) Encaminhar para publicação os atos do Prefeito;

k) Verificar e visar todos os documentos referentes às despesas do gabinete do Prefeito.

l) Desenvolver  atividades  de  relações  públicas,  no  sentido  de  divulgar  as  realizações  da 
Prefeitura  externamente,  proporcionando  intercâmbio  entre  o  Poder  executivo  e  a 
comunidade;

m) Organizar e coordenar a promoção, realização e cerimonial de solenidades e eventos;

n) Exercer a coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão técnica e realização de 
atividades do controle interno do município;

o) Exercer  fiscalização  e  avaliar  os  resultados  quanto  à  eficácia  e  eficiência  dos  senhores 
gestores da Administração Municipal;

p) Comprovar a legalidade e avaliar a execução de contratos em geral e da folha de pagamento;

q) Realizar fiscalização interna em Secretarias e Órgãos da Prefeitura propondo, quando for o 
caso, a impugnação de atos praticados sem fundamentação legal;

r) Efetuar estudos e propor medidas com vistas à racionalização dos gastos públicos, sempre 
que necessário;

s) Requisitar, aos órgãos da administração pública municipal ou, quando for o caso, propor ao 
Prefeito  Municipal  que  sejam  solicitadas,  as  informações  ou  documentos  necessários  a 
trabalhos de controle interno do município.  
Exercer outras atividades correlatas ou determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.”

Art. 6o Anexo único desta passa a ser o Anexo único a que se refere o art. 17 da Lei Municipal Nº 
211, de 26 de fevereiro de 2002.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1o de Janeiro de 
2005, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA, aos 25 dias do mês de fevereiro 
de 2005.

EDMUNDO RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal



 Lei No 281/2006.

EMENTA: Altera  a  Lei  Municipal  No 211/2002  e 
240/2005,  que  define  a  estrutura  Organizacional 
Básica  do  Poder  Executivo  Municipal,  e  dá  outras 
providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA, ESTADO DO CEARÁ,  APROVOU e o Prefeito Municipal 
SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1o O Art. 9° da Lei Municipal No 211, de 26 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 9° Compete a Secretaria Municipal da Educação, supervisão e controle da ação do 
Município relativa a Educação, a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de 
estabelecimentos públicos de ensino fundamental e básico; o controle e a fiscalização das 
escolas particulares; o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria 
de  política  e  de  legislação  educacionais;  a  operação  e  manutenção  de  equipamentos 
educacionais  da  rede  pública  municipal,  a  integração  das  iniciativas  de  caráter 
organizacional  e  administrativo,  na  área  da  educação  com  os  diversos  sistemas  de 
administração  municipal,  baseada  na  pesquisa,  no  planejamento  e  na  identificação 
permanente  das  características  e  qualidade  do  magistério  e  da  população  estudantil, 
garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos; administrar e 
promover a biblioteca pública  municipal  e outros serviços comunitários específicos,  bem 
como o  exercício  de  outras  atividades  correlatas  necessárias  ao  cumprimento  de  suas 
finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 2º O Art. 4° da Lei Municipal N° 240, de 25 de fevereiro de 2005 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art.  4° Compete a Secretaria  Municipal  do Esporte e da Juventude – SEJUV no âmbito do 
Município: planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as políticas de desenvolvimento 
setorial  de Desporto; articular  parcerias com os Governos Federal  e Estadual;  promover e 
difundir todas as atividades desportivas;  administrar e controlar os equipamentos esportivos 
de uso público;  realizar  atividades esportivas valorizando todas as modalidades;  realizar 
atividades esportivas entre os jovens do município, direto ou através de parcerias com as 
demais Secretarias em todas as modalidades atléticas; exercer outras atividades correlatas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.”       

Art. 3o Acrescenta-se à Lei Municipal No 211, de 26 de fevereiro de 2002, o art. 15-B, que terá a 
seguinte redação:

“Art. 15-B Compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no âmbito do município: 
planejar coordenar, executar e avaliar a política Cultural e de Turismo; Coordenar e executar 
as ações da cultura; articular convênios com os Governos Federal e Estadual; promover a 
defesa do patrimônio histórico, arqueológico e paisagístico; planejar e executar o calendário 
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cultural municipal articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, 
entidades da iniciativa privada e comunidade; promover ações de incentivo e estímulo a 

produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico; promover campanhas para 
difundir  as atividades artísticas e culturais  do Município;  realizar  campanhas de belezas 
naturais para fins turísticos vinculados a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento 
cultural do município, exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Chefe do Poder 
Executivo.”   

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Forquilha – Ce, aos 07 dias do mês de julho de 2006.

EDMUNDO RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Forquilha
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LEI Nº. 358/2009 

Altera a Lei 240/2005 que versa sobre a 
Estrutura Organizacional do Município 
e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  FORQUILHA  –  CE,  APROVA e  o  Prefeito 
Municipal de Forquilha, SANCIONA e PROMULGA a seguinte LEI: 

Art.  1º - Fica criada na Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo 
Municipal a Secretaria de Meio Ambiente abaixo especificada, que será acrescida ao 
artigo 4º da Lei 240/2005, com a seguinte denominação: 

2.10 – Secretaria de Meio Ambiente. 

Art.  2º -  Fica  acrescido  ao  artigo  22  da  Lei  211/2002  mais  um  cargo  de 
secretário municipal com a seguinte denominação: 

X – Secretário do Meio Ambiente. 

Art. 3° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 
adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil 
reais) para fazer face às despesas de reforma, ampliação e aquisição de equipamentos 
para o paço municipal não prevista no orçamento inicial de 2009 para a implantação da 
Secretaria de Meio ambiente, na seguinte dotação:

Órgão: 15. SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função: 18. GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0402. SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Projeto : 2.053. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE
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Elementos de Despesa:

            31.90.11 – Vencimentos e vantagens Fixas        R$    22.000,00

            31.90.13 – Obrigações Patronais                        R$      4.800,00

            33.90.14 – Diárias Civis                                       R$      1.200,00             

            33.90.30 – Material de Consumo                         R$      4.000,00

            33.90.36 – Serviços de Terceiros P. Física          R$     5.000,00

            33.90.36 – Serviços de Terceiros P. Jurídica       R$     6.000,00

            44.90.52 – Equipamentos e Mat/Permanente      R$     3.000,00

            TOTAL GERAL.................................................... R$   46.000,00 

Art. 4° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 
anterior, serão obtidos através de anulação parcial/total de dotações orçamentárias do 
orçamento vigente, de conformidade com o disposto no inciso III do parágrafo primeiro 
do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 abaixo discriminadas:

Art. 5° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar 
o presente crédito especial até o limite de 70% (setenta por cento) do valor fixado no art. 
3° desta Lei.  

Art.  6º -  Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA – CE, AOS 21 DIAS 
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.

EDMUNDO RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal
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LEI N.º 429/2011 
 

 
Revoga a Lei n. 358 de 21 de 
setembro de 2009, que criou a 
Secretaria de Meio Ambiente.  

 
 EDMUNDO RODRIGUES JÚNIOR, Prefeito Municipal, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 358 de 21 de setembro de 2009 que criou a 
Secretaria de Meio ambiente, passando a pasta do Meio Ambiente a ser 

administrada novamente pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. 
 
Art. 2º - Revoga as disposições em contrário. 
 
Art. 3º - Esta Lei esta em vigor na data de sua publicação. 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Forquilha, em 15 de agosto de 2011. 
 
 
 
 

 
EDMUNDO RODRIGUES JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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