
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PROJETO DE LEI APROVADO Nº 008/2021 
Em 22 de junho de 2021 

 
“Altera a estrutura administrativa do Poder 
Executivo Municipal e o quadro de Cargos em 
Comissão e Funções Comissionadas, fixados 
pela Lei Municipal nº 118/2017 e dá outras 
providências”. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de 

suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e autoriza 
o Executivo Municipal sancionar a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - A presente Lei altera a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, 

altera, extingue e renomeia cargos do Quadro de Cargos em Comissão e funções 
Comissionadas, modifica dispositivos da Lei Municipal nº. 118/2017, de 17 de março de 2017 
e determina outras providências decorrentes. 
 

Art. 2º - Fica criada, na estrutura administrava definida pela Lei Municipal nº. 
118/2017, de 17 de março de 2017, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e 
Recursos Naturais. 

 
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Naturais será 

constituída a partir do desmembramento de unidades da estrutura departamental da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Recursos Naturais, cujas atribuições tenham 
compatibilidade com a nova Secretaria. 
 

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Recursos Naturais passa a 
denominar-se Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 

Art. 5º - Fica extinto o cargo de Chefe do Departamento de Licitações e Contratos – 
Símbolo CEC I/FC I. 
 

Art. 6º - As unidades departamentais listadas abaixo, desmembradas da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, passam a integrar a estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Naturais com as seguintes denominações: 
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I - Posto Municipal da ADAB – Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, passa a 

denominar-se Departamento de Defesa Agropecuária. 
II - Posto Municipal da BAHIATER – Superintendência Baiana de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, passa a denominar-se Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural. 
III – Coordenadoria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
IV – Assessoria Municipal de Cooperativismo e Associativismo. 
V – Assessoria Municipal de Agricultura. 
VI – Assessoria Municipal de Meio Ambiente. 
 

Art. 4º - A Lei Municipal nº. 118/2017, de 17 de março de 2017 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 30 – As Secretarias Municipais abrangem todos os setores da Administração Pública 
Municipal e estão agrupadas nas seguintes Secretarias: 
 
a) Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento; 
b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; 
c) Secretaria Municipal de Saúde; 
d) Secretaria Municipal de Assistência Social; 
e) Secretaria Municipal de Segurança Pública; 
f) Secretaria Municipal de Infraestrutura 
g) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Naturais. 
..................................................... 
 

CAPÍTULO VI 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 
Art. 45 - Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura 
I – incentivar as empresas públicas e privadas a exercer regularmente as suas atividades e 
fomentar o seu crescimento, concedendo inclusive incentivos fiscais quando achar 
conveniente; 
II – organizar, planejar, coordenar, executar e supervisionar as ações estruturais e urbanísticas 
a cargos do município; 
III – promover a construção, regularização, pavimentação e conservação das vias urbanas e 
rurais do município; 
IV – cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos contidos no Código de Obras e 
Edificações, Código de Posturas, Plano Diretor Urbano e outras leis, regimentos e decretos 
executivos em vigor; 
V – executar atividades concernentes à construção, à manutenção e à conservação de obras 
públicas municipais; 
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VI – promover a execução de trabalhos topográficos e projetos de obras públicas, 
indispensáveis às aos serviços de infraestrutura do município; 
VII – orientar e verificar a viabilização técnica de projetos e obras de interesse público, 
indicando os prazos de início e conclusão de cada empreendimento; 
VIII – acompanhar e fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções 
particulares, ao zoneamento e loteamento; 
IX – supervisionar a execução dos serviços funerários, a limpeza, conservação e fiscalização 
dos cemitérios do município; 
X – promover e acompanhar a execução dos serviços de iluminação pública, no seu âmbito de 
atuação, em coordenação com os órgãos competentes estaduais e federais, quando for o 
caso; 
XI – promover, acompanhar e executar as atividades de esgoto e saneamento básico no 
município; 
XII – executar e supervisionar os serviços de limpeza pública e coleta de lixo; 
XIII – acompanhar, orientar, executar e fiscalizar as atividades relativas à arborização das vias 
e logradouros públicos e a manutenção e conservação das árvores, jardins e parques 
municipais em perfeito estado; 
XIV – promover a execução das atividades relativas à urbanização e a ocupação do solo 
urbano; 
XV – promover e executar a definição, classificação e ampliação do perímetro urbano da 
cidade, das vilas e povoados do município; 
XVI – definir diretrizes e normas de desenvolvimento urbano, em conformidade com o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, para acompanhar e avaliar as ações 
do Poder Público; 
XVII – executar as atividades de fiscalização e supervisão dos centros de abastecimentos 
urbanos e módulos de Feiras livres do município; 
XVIII – controlar e fiscalizar os serviços públicos ou de utilidades públicas, concedidos ou 
permitidos pelo município; 
XIX – responsabilizar pela frota de máquinas pesadas da Prefeitura; 
XX – controlar e fiscalizar a distribuição e uso de combustíveis e lubrificantes das máquinas da 
Prefeitura; 
XXI – desenvolver outras atividades afins. 
 

CAPÍTULO VII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS 

 
Art. 45-A - Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Naturais: 
I – incentivar a organização da sociedade civil, como associações, cooperativas e entidades 
religiosas, fornecendo dentro do possível ajuda do poder público municipal; 
II – planejar, elaborar e executar programas e projetos de desenvolvimento agrícola que ajude 
a preservar o meio ambiente e os seus recursos naturais; 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
25 de Junho/2021 04

                   CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
              CNPJ: 16.424.889/0001-74 - E-mail: camaradecanapolis@hotmail.com 

  

Página 4 de 7 
 

  
Rua Luiz Viana Filho, nº 120 - Centro – Canápolis / BA - CEP: 47.730-000 

Email: camaradecanapolis@hotmail.com  site: www.canapolis.ba.leg.br  

 
III – promover a realização de análises e estudos e a execução de medidas com o objetivo de 
desenvolver atividades agropecuárias no município que integre à economia local e regional; 
IV – desenvolver programas e projetos com vistas ao desenvolvimento agroindustrial no 
município; 
V – promover, desenvolver e incentivar programas de assistência técnica e difundir a 
tecnologia apropriada às atividades agropecuárias e agroindustriais; 
VI – viabilizar o aumento das oportunidades de geração de empregos e rendas para o 
município; 
VII – proporcionar o aumento da produção agrícola; 
VIII – incentivar a exploração das matérias-primas existentes no município; 
IX – buscar apoio financeiro junto aos órgãos estaduais e federais, governamentais e não 
governamentais para implementação, ampliação e implantação de novas técnicas de 
incentivo no desenvolvimento agrícolas produzidos no município; 
X – incentivar e apoiar as organizações locais como associações comunitárias e cooperativas 
agrícolas de crédito, produção e comercialização; 
XI – orientar aos micro e pequenos agricultores rurais no procedimento e no manejo das 
terras e de suas lavouras; 
XII – incentivar e orientar a instalação de agroindústrias que utilizam os insumos disponíveis 
no município, sem prejuízo ao meio ambiente; 
XIII – analisar os fatores climáticos e previsões meteorológicas; 
XIV – acompanhar e orientar os agricultores rurais nas estruturas agrícolas para criação e 
confinamento de animais; 
XV – dispor de assistência técnica adequada, para orientar e acompanhar os pequenos 
agricultores, no trato das lavouras e na manutenção dos seus rebanhos; 
XVI – orientar na aplicação de defensivos agrícolas, bem como na produção de defensivos 
naturais, não tóxicos, que não prejudique o meio ambiente; 
XVII - na medida do possível, dispor de ajuda financeira e de máquinas da Prefeitura para 
melhorar e aumentar a produção agrícola, proporcionando melhores condições de trabalho e 
consequentemente melhores condições de vida, aumentando a geração de emprego e renda 
para o município; 
XVIII – executar programas municipais de fomento à produção agrícola e ao abastecimento, 
especialmente hortifrutigranjeiro; 
XIX – estabelecer programas de parceria entre a Prefeitura e as famílias agrícolas ou grupos 
familiares; 
XX – promover o cadastramento dos imóveis rurais e mantê-lo atualizado; 
XXI – exigir dos produtores e empresários rurais estudos práticos de impacto ambiental, 
quando da execução dos seus projetos; 
XXII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem riscos para a qualidade de vida e o meio ambiente; 
XXIII – planejar, elaborar e executar programas e projetos de preservação do meio ambiente e 
dos recursos hídricos; 
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XXIV - conscientizar a população na importância de preservar e proteger os recursos naturais 
e o meio ambiente, orientando na captação e utilização dos recursos hídricos e demais fatores 
relacionados ao meio rural; 
XXV - supervisionar e orientar o contingente da guarda florestal; 
XXVI – acompanhar as técnicas de irrigação com a utilização de águas públicas; 
XXVII – implantar a política municipal de meio ambiente, compatibilizando-a com as políticas 
estaduais e federais; 
XXVIII – estabelecer diretrizes e normas de preservação da fauna e da flora, bem como para o 
reflorestamento de áreas rurais, especialmente nas encostas e nas nascentes de água; 
XXIX – definir, em Lei Complementar, os espaços territoriais do município e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, e a forma da permissão para a alteração e supressão, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 
XXX – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas; 
XXXI – evitar a matança e a extinção de animais silvestres, principalmente os que já estão 
ameaçados de extinção; 
XXXII – fiscalizar e proteger as árvores naturais, especialmente as frutíferas; 
XXXIII – garantir o amplo acesso da comunidade as informações sobre fontes causadoras da 
poluição e degradação ambiental; 
XXXIV – promover a educação ambiental junto à população, conscientizando-a sobre a 
importância da preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais; 
XXXV – promover a execução de projetos e atividades voltadas para a garantia de padrões 
adequados da qualidade ambiental do município; 
XXXVI – realizar a Conferência Municipal de Meio Ambiente em períodos não superiores a 
dois anos, precedida pela divulgação de diagnóstico ambiental do Município, ouvido o 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA; 
XXXVII – promover a educação ambiental em conjunto com outros órgãos e entidades; 
XXXVIII – desenvolver outras atividades afins. 
..................................................... 
 

TÍTULO IX 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO 

 
Art. 54..................................................... 
 

CARGOS DE NÍVEL ESPECIAL 
AGENTE POLÍTICO 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
QTD. DENOMINAÇÃO DO CARGO AGENTE POLÍTICO 

01 Secretário Municipal de Finanças, Administração e 3.500,00 
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Planejamento 

01 Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte 3.500,00 
01 Secretário Municipal de Saúde 3.500,00 
01 Secretário Municipal de Assistência Social 3.500,00 
01 Secretário Municipal de Segurança Pública 3.500,00 
01 Secretário Municipal de Infraestrutura 3.500,00 
01 Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e 

Recursos Naturais 
3.500,00 

06 TOTAL 24.500,00 
 
..................................................... 
 

CARGOS DE NÍVEL ESTRUTURAL 
DIREÇÃO, CHEFIA, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

QTD. DENOMINAÇÃO DO CARGO SÍMBOLO SÍMBOLO 
01 Chefe do Departamento de Recursos Humanos CEC. V FC. IV 
01 Chefe do Departamento de Contabilidade e 

Prestação de Contas 
CEC. V FC. IV 

01 Chefe do Departamento de Arrecadação e Tributos 
Municipais 

CEC. VII FC. VII 

01 Coordenador(a) Municipal de Compras e Controle 
Orçamentário 

CEC. VII FC. VII 

01 Coordenador(a) Municipal de Patrimônio CEC. VII FC. VII 
01 Assessor(a) do Departamento de Licitações e 

Contratos 
CEC. VII FC. VII 

01 Assessor(a) do Departamento de Contabilidade e 
Prestação de Contas 

CEC. VII FC. VII 

02 Assessor de Gestão de Recursos Humanos  CEC. VII FC. VII 
01 Assessor Municipal de Acervo e Arquivamento CEC. VII FC. VII 
10 TOTAL -  

 
..................................................... 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
QTD. DENOMINAÇÃO DO CARGO SÍMBOLO SÍMBOLO 

01 Chefe do Departamento de Manutenção de 
Veículos e Maquinários Municipais 

CEC. V FC. IV 

01 Chefe do Departamento de Infraestrutura e CEC. V FC. IV 
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Estradas Municipais  

01 Chefe do Departamento de Limpeza e Coleta de Lixo 
Urbano 

CEC. VII FC. VII 

01 Coordenador(a) Municipal de Obras e Arquitetura  CEC. VII FC. VII 
01 Assessor Municipal de Serviços Públicos CEC. X FC. X 
05 TOTAL -  

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS 
QTD. 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO SÍMBOLO 

 
SÍMBOLO 

01 Chefe do Departamento de Defesa Agropecuária CEC. VII FC. VII 
01 Chefe do Departamento de Assistência Técnica e 

Extensão Rural  
CEC. VII FC. VII 

01 Coordenador(a) Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos  

CEC. IX FC. X 

01 Assessor Municipal de Cooperativismo e 
Associativismo 

CEC. X FC. X 

01 Assessor Municipal de Agricultura CEC. X FC. X 
01 Assessor Municipal de Meio Ambiente CEC. X FC. X 
06 TOTAL -  

 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 
 

Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 22 de junho de 2021 
 
 

 
NOEL DE SOUZA QUEIROZ 

Presidente 
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