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ANEXO I
QUARO DE CARGOS DE PROVIMENTO

EM COMISSAO

DIRETORIA DE SEGURAN~A PUBLICA, TRANSITO E TRANSPORTES
QUANTI DADE

SfMBOLO

Diretor de Seguranc;a Publica, Transito e Transportes

01

DAS-8

R$ 1.750,00

Chefe de Departamento

01

DAS-9

R$ 1.500,00

Assessor da Diretoria de Seguranc;a Publica, Tr§nsito e Transportes

01

DAS-10

R$1.300,OO

Coordenador do Departamento
Coordenador do Departamento

de Guarda Municipal
de Transite

01

CC-8

R$1.000,OO
R$1.000,OO

de Transportes

01
01

CC-8

Coordenador do Departamento

CC-8

R$1.000,00

01

CC-9

R$ 900,00

01

CC-9

R$ 900,00

DENOMINA«;AO
de Transito e Transportes

Coord. do Nucleo de Divisao Tecnlca do Departamento

de Transite

Coord. Nucleo de Oivisao Admin. e Financeiro do Oep. de Transito

VALOR

Coord. Sec;aode Hscallzacao Posturas do Dep. Guarda Municipal

01

CC-10

R$ 800,00

Coord. Sec;aode Fiscalizac;ao de Transite do Dep. Guarda Municipal

01

CC-10

R$ 800,00

Coord. Sec;lio Pessoal, Correg. Ouvidoria do Dep. Guarda Municipal

01

CC-10

R$ 800,00

01

CC-10

R$ 800,00

01

CC-I0

R$ 800,00

01

CC-I0

R$ 800,00

01

CC-I0

R$ 800,00

01

CC-I0

R$ 800,00

01

CC-I0

R$ 800,00

Coord. da Se~o de Engenharia e stnauzacec Urbana do Nucleo de
Divisao Tecnlca do Departamento

de Transite

Coord. da Se~o de Educacao do Transite e Estatfstica do Nucleo
de Divisao Tecnica do Departamento de Transite
Coord. da Sec;ao de Fiscalizac;ao e de Sistema Vlarlo do Nucleo de
Divisao Tecnlca do Departamento

de Transite

Coord. Sec;aoAdministrativa do Nucleo de Divisao Administrativo
Financeiro do Departamento de Transite

e

Coord. Se~o Financeira do Nucleo de Divisao Administrativo
Financeiro do Departamento de Transite

e

Coord. Sec;lio de
de Transportes

concessao e Fiscalizac;ao de Transportes do Dep.
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ANEXO II
ORGANOGRAMA
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Lei n!! 875, de 26 de setembro de 2013.

Dispoe sobre a cr;arao do Conselho Municipal de
Juventude e do Fundo Municipal de juventude,
dando-Ihe outras providencias.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE Ic6, ESTADO DO CEARA, 0 Sr. Jose Jaime Bezerra
Rodrigues Junior, no uso de suas atribuicoes legals, que Ihes sao conferidas pel a Lei Organlca
Municipal de leo-Ceara, faco saber que a Camara Municipal de leo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 12 - Fica Criado 0 Conselho Municipal de Juventude, orgao de carater consultivo,
deliberativo e fiscalizador das poHticas basicas e supletivas e das acoes governamentais e naogovernamentais voltadas para a juventude.
Paragrafo Unico - Conselho Municipal de Juventude vincula-sc'ldiretamente,
a
Secreta ria de Esporte e da Juventude do Municipio de leo, Estado do Ceara, atraves de 6rgao municipal
de polfticas publicas para Juventudes do munidpio.
Art. 22 - Compete ao Conselho Municipal da Juventude:
I - Formular diretrizes da politica municipal direcionada it juventude,
prioridades para definicao das a~5es correspondente e a aplicacoes dos recursos;
II -

Aprovar

materias

de sua competencia,

especialmente

projetos,

fixando

pianos e

programas;
III - Zelar pela execucao da polltica municipal voltada para a juventude,
estabelecendo criterios formas e meios de fiscallzacao dos orgaos, acoes e medidas referentes ao
campo de competencia:

J

IV - Acompanhar e avaliar as propostas orcarnentaria do Poder Executivo Municipal,
indicando as modificac;:5es necessaries consecucao formulada para a juventude;

a

V - Incentivar e apoiar a realizacso de eventos, estudos, pesquisas e capacitacao de
pessoal, no campo da promocao e defesa dos direitos socia is e protagonismo dos jovens;

administrativos

VI - Oferecer subsldlos para elaboracao de
normativos, atinentes aos interesses da juventude;

leis,

decretos
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VII - Articular e integrar as entidades governamentais e nao governamentais,
a juventude com vista a consecucao dos objetos estabclecidos neste artigo;

atuacao vinculada

com

VIII - Organizar e normatizar a conferencia bienal de juventudes que sera deliberada
e devers ser realizada ordinariamente
com no mlnimo 30 dias antes da conferencia estadual,
convocada pelo poder publico e/ou pelo conselho municipal de juventudes com representacao de
varies seguimentos sociais para avaliar a situacao da juventude e proper diretrizes para forrnulacao de
pollticas para 0 munidpio;
VIII - Fiscalizar os recursos financeiros do fundo municipal para a juventude;
Art.

32 -

0 Conselho Municipal

de Juventude

sera paritarlo,

composto

por 19

membros, sendo:

1- Um representante

da Secreta ria Municipal de Educacso:

II - Um representante

da Secreta ria Municipal de Saude:

III - Um representante

da Secreta ria Municipal do Trabalho e A~ao Social;

IV - Um representante

da Secreta ria Municipal

de Desenvolvimento

Econornico,

Cultura e Turismo;
V- Um representante

da Secreta ria Municipal do Esporte e da Juventude;

VI - Um representante

do Poder Legislativo Municipal;

VII - Um representante

da Secretaria Municipal do Meio Arnbiente;

VIII - Um representante

do Conselho Tutelar;

IX - Urn representante

de Entidade Estudantil Secundarista Municipal;

x - Urn representante

de rnovimento religioso;

XI - Um representante

de movirnento sindical;

XII - Um representante

de articulacoes, coletivos, f6runs ou redes de juventudes;

XIII - Um representante

de ONG's ou entidades de apoio a juventude;

XIV - Um representante

de organizacdes sociais ligada

XV - Tres representantes

a juventude;

eleitos na conferencia municipal de juventude;
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XVI - Um representante
XVII -

de movimentos culturais;

Alem das indlcacoes

supra referidas,

cabera

ao Conselho

Municipal

de

Juventude escolhcr seus representantes no conselho Gestor do Fundo Municipal de Juventude (FMJ)
elaborar, aprovar e emendar seu Regimento Interno e executar outras atnbuicoes compativeis com a
natureza do FMJ e compor outras entidades que possam surgir no munidpio.
§ 12 - Os conselheiros indicados por orgaos publicos e por assernbleia das entidades
que representam serso nomeados par ato do Prefeito Municipal.
§ 22 - Para cada membro do conselho, sera nomeado

um suplente,

na forma do

titular.

§ 3Q

II

I

I

l

-

0 mandata dos conselheiros sera de dois anos, admitida a reconducao por igual

perfodo.
§ 42 - A fun~ao de conselheiros

e considerada

de interesse publico relevante e nao

sera remunerada.
§ 5Q - 0 colegiado
secretariar os trabalhos no plenario.

do CMJ indicara sua secreta ria executiva

§ 6Q - Os representantes de que se tratam
assembleia especifica de cada segmento, realizada na conferencia.

0

para coordenar

inciso XV serao escolhidos

e

em

Art. 42 - Os beneficios desta Lei deverao ser aplicados prioritariamente
aos jovens
com idade de 18 a 29 anos residentes no Munidpio de leo. Salve na indicacao presidencial quando
indicada pelo gestor municipal.
Art. S2 - 0 Conselho Municipal da Juventude tera a seguinte estrutura basica:
I - Plenario:
II - Comiss5es de Trabalho;

111- Secreta ria executiva.
Paragrafo Unico - A organlzacso interna, cornpetencia e funcionamento dos orgaos
referidos no capitulo deste artigo, bern como as atribulcoes dos respectivos titulares, serao definidos
no Regimento Interno.
Art. 62 - 0 Poder Executivo Municipal colocara a disposicao do Conselho, recursos
humanos, incluindo a assessoria de tecnicos, materiais e financeiros
necessaries para seu
funcionamento.
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Art. 72 - A primeira convocacao do Conselho, visando sua instalacao, sera presidida
pela Camara de Vereadores e Gabinete do Prefeito.
Art. 8Q - Fica criado

0

Fundo Municipal da Juventude, constituldo de:

1- Recursos provenientes do orcamento Municipal na forma da lei;
II - Recurso decorrente de convenios celebrados pelo Conselho Municipal
Juventude ou por orgaos municipais com atuacao na area com lnstituicoes publica e/ou privadas.
§ 1Q - Os saldos das dotacoes do fundo,
exercicio seguinte.

em cada exerdcio,

de

serao aplicados no

Art. 92 - As dotacoes decorrentes da execucao da presente Lei correrao per conta das
dotacoes orcarnentarias proprias e suplementadas se necessario.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 11- Revogam-se as dlsposicoes em contrario.
Paco do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal
26 de setembro de 2013.

de leo, Estado do Ceara, em

I

I,

mEJAIM~~~R
Prefeito Municipal de teo-Ceara
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Lei n2 876, de 26 de setembro de 2013.

Dispoe sobre a criofiio do Conselho Municipal de
Esporte e dri outras provldencias.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE ICO, ESTADO DO CEARA, 0 Sr. Jose Jaime Bezerra
Rodrigues Junior, no uso de suas atribuicoes legais, que Ihes sao conferidas pela lei Organica
Municipal de leo-Ceara, face saber que a Camara Municipal de le6 aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 12 - Fica criado

consultivo, vinculado

a

0

Conselho Municipal de Esporte.

Art. 22 - 0 Conselho Municipal de Esporte
Secretaria Municipal do Esporte e da Juventude.

e

orgao eolegiado

de carater

Art. 32 - 0 Conselho Municipal de Esporte tern por finalidade auxiliar na
organizacao do esporte, na consolidacao de polfticas publlcas e na melhora do padrso de organizacao,
gestae, qualidade e transparencia do esporte municipal.
Art. 42 - 0 Conselho Municipal de Esporte tern a seguinte estrutura:
I - Plena rio;

l

I
I

II - Mesa Diretora;
III - Secretaria Executiva.
Art. S2 - Ao Conselho Municipal de Esporte compete:
I - cooperar com 0 Conselho Estadual de Desportos e com os 6rgaos federais e
estaduais incumbidos da execucao das Politicas de Esporte;
II - adotar medidas e apoiar iniciativas em favor do incremento da pratica do
esporte e de atividades fisicas e de lazer, objetivando a saude e 0 bem-estar do cidadao, observando 0
cumprimento dos princfpios e normas legais;

I
..
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a

III - fornecer, quando solicitados, auxllio e informacoes ao Poder Publico e
comunidade, quanta a programas e projetos que visem a melhoria da pratica de atividades ffsicas e do
esporte no Municipio;
IV - opinar, quando consultado, sobre a concessao de auxilios e recursos
financeiros as entldades e associacoes esportivas sediadas no Munidpio;
V - zelar pela mem6ria do esporte;
VI - contribuir para a forrnulacao da polftica de Integracao entre 0 esporte, a
saude. a educacao, a defesa social e 0 turismo visando potencializar beneficios socials gerados pela
pratica de atividade ffsica e esportiva;
VII - Acompanhar, a partir de analises orcamentarias, entre outras que se facarn
necessarias, a gestae de recursos publicos voltados para a pratlca de atividades ffsicas e de esporte,
bem como avaliar as ganhos sociais obtidos e 0 desempenho dos programas e projetos aprovados,
manifestando-se a respeito e sugerindo aprimoramentos;

a

VIII - realizar as esforcos necessaries ao esclarecimento de duvidas quanta
correta utilizac;ao, por parte das entidades beneflciarlas, de recursos publlcos voltados para a pratica
de atividades ffsicas e de esporte; e
IX - elaborar e aprovar, em reunlao plenaria, a Regimento Interno do Conselho.

Art. 62 - 0 regimento interne do Conselho Municipal de Esporte dispora sabre a
cornpetencia do Plenario, da Mesa Diretora e da Secretaria Executiva.
Art. 79.- a Conselho Municipal de Esporte cornpoe-se dos seguintes membros:
I - um representante

do Poder Executivo Municipal,

indicado

pelo Prefeito

Municipal;
II - um representante
da Camara Legislativa Municipal;

do Poder Legislativo Municipal,

indicado pelo Presidente

111-um representante

da Camara dos Dirigentes Lojistas do Munidpio

IV - urn representante

do Conselho Tutelar;

V - um representante

de Ic6;

de organizacdes sociais ligada ao esporte no municipio.

§ 1Q - as 6rgaos e entidades de que tratam as incisos I a III, indicarao seus
representantes
Secretaria Municipal do Esporte e da Juventude, para posterior designacao do
Prefeito Municipal.

a

I
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de suas comtssoes
remuneracao.
'1'

~

§ 22 - As funcoes de membro do Conselho Municipal de Esporte e de membro
sao consideradas service publico relevante,
nao Ihes cabendo qualquer

§ 3Q - 0 representante do Poder Publico ou de entidade da sociedade civil
podera ser substltuldo a qualquer tempo, por nova lndlcacao do representado.
.
Art. 89
meio de votacao secreta.

-

A Mesa Diretora do Conselho sera eleita dentre seus membros por

Art. 92 - 0 mandato dos membros do Conselho Municipal
anos, permitida uma reconducao,

de Esporte

e de do is

Paragrafo unico - 0 membro do Conselho que deixar de comparecer, sem
justificativa, a tres sess5es consecutivas ou
metade das sessoes plenarias reallzadas no perfodo de
um ano, perdera seu mandato.

a

extraordinariamente,

Art. 10 - 0 Conselho Municipal de Esporte reunir-se-a mensalmente,
por convocacao da Mesa Diretora ou da maloria dos Conselheiros.

e,

Art. 11 - As deliberacoes do Conselho serao tomadas pelo vote da maio ria dos
Conselheiros presentes as sess6es, cabendo ao Presidente 0 voto de qualidade.
Paragrafo unico - As sess6es do Conselho serso instaladas com a presence
rnfnlma de 04 (quatro) Conselheiros.
Art.
presentes e pelo

12 - Oas sess6es do Conselho

serao

lavradas

atas, assinadas pelos

Secretarto Executivo.

Art. 13 - 0 Conselho Municipal de Esporte pode constituir Cornissces integradas
por, no rmrumo, um de seus membros e por profissionais de notorio saber ou representantes de
6rgaos e entidades diretamente relacionados com 0 tema.

a

Paragrafo unico - Cabe Presldencia do Conselho estabelecer a cornposlcao das
comiss6es, bem como convidar profissionais ou orgaos e entidades a Indica rem seus representantes.

,
Art. 14 - A Secreta ria Executiva sera exercida por servidor
Municipal do Esporte e da Juventude, especialmente designado para tal func;ao.

Decreto,

0

Art. 15 - No prazo de noventa dias, contados
Conselho aprovara 0 seu regimento interno.

da Secreta ria

da data da publicacao deste

Art. 16 - Para a consecucao de suas finalidades, 0 Conselho Municipal
Esporte articular-se-a com orgaos e entidades federais, estaduais e municipais.

de
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Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacso.
Art. 18 - Revogam-se as dlsposicoes em contrarlo.
Pace do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal de
em 26 de setembro de 2013.

teo, Estado do Ceara,

Je5fJAltk~~OR
Prefeito Municipal de

I

tco-ceara
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Art. 32

-

Sao recursos do FMSP:

1- dotacoes consignadas anualmente no orcarnento do Municipio;
11- transf'erencias orcarnentarias provenientes e outras entidades publicas:
111-recursos oriundos de repasses pelo Fundo Estadual de Seguranca Publica - FESP;
IV - doacoes, auxllios, contribuic;6es e legados que Ihe venham a ser destinados por pessoa
fisica ou juridica, nacional ou estrangeira;
V - receitas decorrentes de convenios, acordos ou instrumentos
entidade publica ou privada, nacional ou estrangeira;

congeneres, firmados com

VI- recursos de qualquer origem, desde que nao onerosos aos cofres publicos.
Art. 42 - Integrarn 0 grupo coordenador do FMSP:
1- 01 (um) representante

do Poder Executivo Municipal;

II - 01 (um) representante

do Poder Legislativo;

111-01 (um) representante

da Polfcia Civil;

IV - 01 (urn) representante

da Polfcia Militar;

V - 02 (dots) representantes

indicados por entidades civis sem fins lucrativos voltadas para

a prornocao de poHticas socials ou para a defesa dos direitos humanos, com comprovada
munidpio;
VI- 01 (um) representante

atuacao no

indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Munidpio

de

leo.
VII- 02 (dois) representantes

indicados por entidades locais representativas.

Paragrafo Unico - Os membros do grupo coordenador

nao serfio remunerados

de forma

alguma em decorrencia de sua partlcipacao nas atividades do FMSP.
Art. S2 - Compete ao grupo coordenador do FMSP elaborar a polftica geral de aplicacso dos
recursos e:
I - aprovar
II - elaborar

0

plano de aplicacao dos recursos, fixar diretrizes e prioridades;
0

cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo;
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III - acompanhar a execucso do plano de aplicacso dos recursos:
IV - elaborar a proposta orcamentaria do Fundo;

I

V - definir a aplicacso das disponibilidades transitorias

I
I.

I

de caixa do Fundo;

VI- recomendar ao gestor a readequacso ou a extincso do Fundo, quando necessario.
Art. 6Q

-

Fica atribuida

a Secretaria

Municipal de Seguranca Publica e Cidadania a gestae do

FMSP.
Art. 7Q- Compete ao orgao ou
I - providenciar
de sua apncacao:

~

II - organizar

0

a entidade

gestora do FMSP.

a lnclusao dos recursos de qualquer fonte no orcarnento

do Fundo, antes

cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar a sua execucso e

a aplicacao das disponibilidades

de caixa;

III - responsabilizar-se pela execucso do cronograma Fisico do projeto ou da atividade
beneficiada com recursos do Fundo, em articulacoes com 0 agente financeiro.

orcamentarta

Art. 82

-

0 agente financeiro

sera definido

pelo grupo coordenador,

obedecidos

os

requisitos das lei Federal n9 8.666, de 26 de junho de 1993.
Art. 92

-

Sao atrlbukoes

do agente financeiro,

a serem obrigatoriamente

incluidas no seu

contrato:
I'

~
~
~
~
I

I - aplicar recursos do Fundo segundo as normas e os procedimentos

definidos pelo orgao

competente;
II - aplicar e remunerar as disponibilidades temporarias
III - emitir relatorios de acompanhamento

de caixa;

dos recursos colocados

a sua dlsposlcao:

IV - comunicar ao orgao gestor, no prazo de cinco dias ute is, a efetuacao de depositos a
credito do Fundo, com especificacao da origem.
Paragrafo Unico - A remuneracao do agente financeiro

nao podera ser superior a 3% (tres

por cento) do montante de recursos movimentados.
Art. 10 - As receitas e despesas do FMSP serao discriminadas
correspondente categoria e prograrnacso.

na Lei Orcarnentarla,

na
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