·

.

.,

GOVERNO MUNICIPAL DE

Ico

8GABINETE

Art. 11 - Os demonstrativos

financeiros do FMSP obedecerso ao dispositivo na Lei Federal
n2 4.320, de 17 de marco de 1964, as normas do Tribunal de Contas do Estado e serao atualizados
mensalmente.
Paragrafc

Unlco -

Os demonstrativos

financeiros

do

FMSP serao encaminhados

ao

Conselho Municipal e Seguranca Publica.

Art. 12 - 0 FMSP tern prazo de duracso indeterminado.
Art. 13 - 0 FMSP podera ser extinto e as receitas decorrentes

de seus direltos credlt6rios

serao absorvidos pelo Municfpio, na forma de lei.

Art. 14 - 0 Poder Executivo regularnentara

esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte dias)

contados da data de sua publicacao.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 16 - Revogam-se as disposicoes em contra rio.
Pa~o do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal de leo, Estado do Ceara, em 26 de
setembro de 2013.

JgS~~~UNIOR

Prefeito Municipal de Ico-Ceara

~
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Lei n2 869, de 26 de setembro de 2013.

"Cria a Conselho Municipal de Sequraoca - COMSEG, no
ambito do Municfpio de leo, e do outras providencios"

o

[II

PREFEITOMUNICIPAL DE ICO, ESTADO DO CEARA, 0 Sr. Jose Jaime Bezerra
Rodrigues Junior, no uso de suas atribuicoes legais, que Ihes sao conferidas pela Lei Organlca
Municipal de leo-Ceara, faco saber que a Camara Municipal de Ic6 aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 12, - Fica criado 0 Conselho Municipal de seguranca - COMSEG, que regido
por esta Lei sera constituldo como forum democratico e deliberativo para colaboracso com 0 Poder
Publico local na formulacao e ftscallzacao de pollticas publicas para 0 setor.

CApfTULO I
DAS FINALIDADES
Art. 22. - 0 Conselho Municipal de Seguranca tern por tinalidade:
I - Apresentar

ao Poder Publico medidas e atividades que visem promover a

seguranca da populacao de le6;
II - Desenvolver debates e pesquisas relativos

que visem

a

a seguranca

III - Criar eampanhas para prornover a participacao
melhoria da seguranca no Munidpio;

publica;

da sociedade em projetos

IV - Reeeber sugestoes manifestadas pela sociedade a opinar sobre denuncias
que Ihe sejam eneaminhadas;

coneernentes

a

V - Apoiar realizacoes desenvolvidas por orgaos governamentais
seguranca e promover entendimentos com organizacces e instttulcoes afins.

ou nao,

CAPiTULO II
DA COMPOSIc;AO
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Art. 32•

-

0 COMSEG sera eomposto por:

I - 04 (quatro) representantes
Cidadania, sendo dois titulares e dois suplentes;
II - 02 (dois) representantes
sen do um titular e um suplente;

da Secreta ria Municipal

de Seguranca

e

da Seeretaria Municipal do Trabalho e A~ao Social,

•

III - 02 (dois) representantes

da seeretaria Municipal

de Educacao, sendo um

titular e um suplente;
IV - 02 (dois) representantes

da Seeretaria Municipal de Saude, sendo um titular

e um suplente;
V - 02 (dois) representantes do Comando da PoHcia Militar do Municfpio de le6,
sendo um titular e um suplente;
VI - 02 (dois) representantes

da Polkia Civil, sendo um titular e um suplente;

VII - 02 (dois) representantes
sendo um titular e um suplente;

da Camara dos Dirigentes lojistas

VIII - 02 (dois) representantes
Municipio de leo, sendo um titular e urn suplente;
IX - 02 (dois) representantes

de le6 - CDL,

da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB no

do Conselho Tutelar de

teo, sendo urn titular e um

suplente;
X - 02 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores, sendo um titular e urn suplente;

organizacdes

titulares dos

XI - 02 (do is) representantes,
nomeados
pelo Prefeito
representativas da sociedade civil, sendo um titular e um suplente.

orgaos

§ 1Q. OS representantes
a qual estso vinculados.

das entidades governamentais

indicados

Municipal,

pelo

de

serao indicados pelos

§ 2Q. 0 representante suplente sornente pod era participar das reuruoes e
dellberacoes do Conselho Municipal de Seguranca e tera direito a voto nas ausencias e irnpedimentos
do representante titular da eategoria que representa.
CApfTUlO III
DAS ATRIBUI~OES
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Art. 4!!. - Sao atrlbuicoes do COMSEG:
I - Elei~ao da Comissao Executiva;
II - Formacao de Conselho Consultivo Popular;
III - Aprovar
elaborada pelo Conselho;

0

plano anual de atividades

a fim de dar

execucao

a

polftica

IV - Sugerir crltenos para 0 emprego de recursos destin ados pelo Municipio
projetos relacionados com a prornocao da Seguranca Publica;
V - Aprovar

0

a

calendarlo das reuni6es ordinarias:

VI - Pronunciar-se sobre pedidos de llcenca dosConselheiros:

,.'

VII - Apreciar as substitulcoes dos Conselheiros;
VIII - Pronunciar-se
respeito

sobre questoes que Ihe sejam encaminhadas

que digam

a seguranca:
IX - Comunicar formalmente

ao Prefeito Municipal

os nomes eleitos para a

Comissao Executiva;
X - Apresentar, trimestralmente,
Direito do

ao Prefeito e a Comissao de Pollticas Socials e

Cidadao na Camara Municipal de Ic6, 0 Relat6rio de Atividades do Conselho.

Art. 52. - As dehberacoes do COMSEG assurnirao, dentre outras, a forma de
indicacao, parecer, recornendacao, colaboracao, projeto e relat6rio as autoridades competentes.
CApfTULO IV
DA REPRESENTAy\O

DA PREFEITURA

Art. 6g• - Os representantes das Secretarias e das Assessorias da Prefeitura
Municipal terao, alern de suas funcces de Conselheiros, as seguintes atrlbuicoes:
I - Informar
especificos de seus

ao Conselho sobre as areas e as mecanismos

de intervencso

orgaos:

II - Verificar, no orgao
desenvolvidos com a colaboracao do Conselho;

que

representam

III - Promover entendimentos
com
objetivando a viabilizac;ao de pianos propostos pelo Conselho.

os

as

pianos

organismos

que

possam

ser

que. representam,
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Art. 7~. - A Comissao Executiva do Conselho
composta da seguinte forma:

Municipal

de Seguranca sera

I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - lQ Secretario:
IV -

22 Secreta rio.

Art. 8Q•

-

Compete

a Comissao

Executiva:

1- Convocar as reuni6es ordinarias:
II - Elaborar

0

calendario e a pauta das reuni5es ordinarias do COMSEG;

III - Coordenar a execucso das deliberacoes do COMSEG;

como

0

IV - Propor ao Conselho os grupos de trabalho
pessoal a ser indicado para cornpo-los:

que forem necessarios, bem

V - Coordenar as atividades dos grupos de trabalho,
admlnlstracao do Conselho;
VI - Informar constantemente

0

corpo tecnico e toda a

aos melos de comunicacao,

sobre as atividades

do Conselho;
VII - Manter contato permanente
execucao de trabalho e coleta de sugest6es.

com todos os Conselheiros para Inforrnacoes,

Art. 9Q. - Os membros da Comissao Executiva serao eleitos pelo Conselho em
votacao secreta e por maioria simples de votos.
Paragrafo unico. - Se a maiona simples que for conseguida no primeiro
escrutinio, os dois membros mais votados neste, faraD nova disputa, em segundo escrutfnio.
Art. 10. - Compete ao Presidente:
I - Presidir as reuni6es do Conselho e da Comissao Executiva;
II - Convocar reuni6es extraordlnarlas
assim

0

sempre que a urgencia dos assuntos

recomende;

PREFEITURA MUNICIPAL DE Ic6
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III - Representar
federais e internacionais;
IV - Representar

0

0

Conselho perante

as autoridades

municipais,

estaduals,

Conselho em todos os eventos nacionais e internacionais;

V - Zelar pelo born funcionamento

do Conselho e pela plena execucao de suas

deliberacoes:
VI - Exercer, no Conselho,

0

direito de voto inclusive

0

de qualidade em casos

de empate;

I

VII - Comunicar

ao Prefeito

Municipal

as recomendacoes

do Conselho e as

providencias necessarias:
VIII - Solicitar recursos humanos e materia is para execucao dos trabalhos do
Conselho.
Art. 11. - Compete ao Vice-Presidente:
I - Trabalhar de comum acordo com

0

Presidente, compartilhando

com ele de

suas atrlbuicoes:
II - Substituir

0

Presidente em suas faltas, licencas ou impedimentos.

Paragrafo unlco. - Na falta do Vice-Presidente,
para presidir suas reuni5es.

0

Conselho elegera urn Conselho

Art. 12. - Vagando a Presidencia e a Vtce-Presldencia
eleicao dos respectivos substitutos para completar 0 mandato.

do Conselho, far-se-a

Art. 13. - Compete ao 12 Secreta rio:
I - Dirigir a Secretaria Administrativa

do Conselho, com a colaboracso

do 22

Secretario:
II - lavrar as atas das reunloes do Conselho e da Comissao Executiva;
III - Manter os Conselheiros informados

das decis5es adotadas nas reuni5es da

Comissao Executiva.
Art. 14. - Compete ao 22 Secreta rio:
I - Integrar a Secretaria Administrativa
II - Auxiliar

0

do Conselho;

12 Secretario na execucao das tarefas que Ihe sao afetadas;
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III - Substituir

0

lQ Secreta rio em suas faltas, llcencas ou impedimentos.
CAPiTUlOV

DO CONSElHO CONSUlTIVO POPULAR
Art. 15. - Ao Conselho Consultivo Popular cabera a fun~ao de recolher as
demincias e sugest6es da populacao em geral no que se relaclona a seguranca publica e encarninha-las
para deliberacao do COMSEG.

I

Art. 16. - A Comissao Executiva dellberara sobre os nomes das pessoas que
deverao compor 0 Conselho Consultivo Popular bem como a respeito do nurnero e dos locais de onde
elas se originarao.
CAPiTULO VI
DAS REUNIOES DO CONSElHO MUNICIPAL DE SEGURAN~
Art. 17. - As reunioes ordtnartas do Conselho Municipal
mensais e coordenadas pelo Presidente.

de Seguranca serao

Paragrafo unico. - Sempre que materlas urgentes assim 0 exigi rem, 0 Conselho
devera ser convocado extraordinariamente
pelo Presidente ou por 1/3 (um terce) dos seus membros.
CAPfTULO VII
DA INSTALA~AO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANc;A
Art. 18. - 0 Conselho se instala, em primeira convocacao, com presence da
maio ria absoluta dos Conselheiros, ou em segunda convocacao, 30 (trinta) minutos apos, com a
presence de 1/3 (um terce) deles.
Art. 19. - As deliberacces serao tomadas par maioria simples e votos.
Art. 20. - Cada sessao sera registrada em ata e sera aberta pela leitura da ata
anterior.
CAP(TUlO VIII
DAS DISPOSI(;OESFINAlS
Art. 21. - Todas e quaisquer funcoes exercidas no Conselho Municipal de
Seguranc;a do Municipio de leo nao serao remuneradas, a titulo nenhum, mas eonsideradas como de
servlco publico relevante.
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Art. 22. - 0 Conselho forrnallzara suas decisoes por meio de delloeracoes, que
serao publicadas no Diario Oficial do Municfpio de leo.
Art.
permitida a reconducso.

23. - 0 mandato

dos membros

do COMSEG sera de 02 (dois) anos,

Art. 24. - 0 apoio administrativo
e os meios necessaries a execucao dos
trabalhos do COMSEG serao prestados pelo orgao da adrninistracao publica responsavel pela polltiea
publica de Seguranca.
Art. 25. - A designacao dos membros do COMSEG dar-se-a por Decreto baixado
pelo Prefelto Municipal.
Art. 26. - Esta lei entrara em vigor na data da sua publlcacao.
Art. 27. - Revogam-se as dlsposlcoes em contrario.
Paco do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal de leo, Estado do Ceara,
em 26 de setembro de 2013.

-1'O'S£JAI~
R~IOR
Prefeito Municipal de teo-Ceara
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Lei nQ870, de 26 de setembro de 2013.

"Cria 0 Conselho Municipal de Trttnsito e Transporte, no
ambito do Municipio de leo, e do outras providencios"

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 leoCeara, face saber que a Camara Municipal de leo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

n-

Art. 1~. - Fica criado, no ambito do Munidpio de leo, 0 Conselho Municipal de Translto e
Transporte, com a finalidade de orientar, emitir e promover sugestoes para 0 desenvolvimento do
transite e transporte coletivo e individual no Munidpio.
Art. 22. - 0 Conselho Municipal de Transito e Transporte cornpor-se-a de representantes de
orgaos publicos e da comunidade com vinculo e interesse no desenvolvimento do transito e transporte
no Munidpio, assim constituido:
I - Prefeito Municipal ou urn representante

por ele indicado;

II - 01 (urn) membro indicado pelo Poder Legislativo Municipal;
III - 01 (urn) membro indicado pela Secreta ria de Seguranca Publica e Cidadania;
IV - 01 (urn) membro indicado pela Secretaria Municipal de Educacao:
V - 01 (urn) membro indicado pelo Sindlcato ou Cooperatlva
Municipio de Ic6;

de Transportes

Coletivo do

VI - 01 (urn) membro indicado pela Camara dos Dirigentes Lojistas de leo - COL;
VII- 01 (um) urn representante

de movimento

religioso no Munidpio

VIII - 01 (um) representante do Sindieato ou Cooperativa
Vefculos Rodovlarlos (TAXISTASe MOTOXITAS) de teo:

de le6;

dos Condutores Aut6nomos

Art. 32. - Sao atributcoes do Conselho Municipal de Transite e Transporte,
ressalvadas as competencies exclusivas do Legislativo Municipal:

visando

0

de

entre outras,

I - estudar, identificar e proper normas e procedimentos de curto, medic e longo prazo
aperfetcoamento dos services de transite e transporte coletivo e individual de passageiros;
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II - colaborar em campanhas educacionais relativas a problemas do transite:
III - propor crlterlos para a programacso da tarifa;
IV - emitir parecer a respeito da Politica Municipal de Transite e Transporte;
V - elaborar e aprovar seu regimento interno;
VI - convocar ordinariamente
a eada dois anos ou extraordinariamente,
por rnaiona
absoluta de seus membros, a Conferencia Municipal de Transite e Transporte e proper diretrizes de
aperfeicoamento do sistema.

,

Art. 42. - Todo e qualquer projeto, declsao ou dellberacao cuja materia verse sobre transite
e transporte no Municipio de leo, deve preceder de parecer do Conselho de Transite e Transporte de
leo.
Art. 52. - 0 Conselho Municipal de Transite e Transporte tera acesso a toda inforrnacao
operacional referente ao sistema de transito e transporte municipal, assim como aos dados de
cornposicao tarifaria.
Art. 62. - 0 Conselho Municipal

de Transite e Transporte

quando requerer tera acesso a

inforrnacao sobre 0 nurnero de multas aplieadas pelo orgao fiscalizador, valor efetivamente
arrecadado proveniente da aplicacao das multas, destino da receita proveniente da sancao pecunlarla,
assim como outras que achar conveniente.
Art. 72. - Os membros do Conselho Municipal de Translto e Transporte
remunerados, sendo suas atividades consideradas de relevante interesse publico.
Art. 82• - 0 mandato dos membros do Conselho Municipal
02 (dois) anos.

nao serao

de Transite e Transporte sera de

Art. 92. - 0 Conselho Municipal de Transite e Transporte aprovara seu regimento
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos sua instalacao.

interno,

Art. 10. - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposlcoes em
contrario.
Paco do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal de leo, Estado do Ceara, em 26 de
setembro de 2013.

JOS

fUGUES JUNIOR
Prefeito Municipal de teo-Ceara
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Servi~o AutonolDo de Agua e Esgoto (SAAE) do
Municipio de leo

Ico-CI:, Abril de 1998

LEI NQ ..:412. DE~.

DE ..AJ3JUL••.•.... DE 1998

...

Lei N° 418, de 29 de Abril de 1.998

Aprova

Plano de Cargos e Carreiras do
Service Autonomo de Agua e Esgoto (SAAE) do
Municipio de leo e da outras providencias.
0

o PREFEITO

MUNICIPAL DE ICO-CE,
Faco saber que a cAMARA MUNICIPAL

aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:
CAPiTULO I
DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS

Art. 1Q - Fica aprovado 0 Plano de Cargos e Carreiras do Service Autonomo de
Agua e Esgoto (SAAE) do municipio de Ico, constante desta lei.
Art. 251 - 0 Plano de Cargos e Carreiras tern por finalidade :
a) determinar, classificar
organizacional da autarquia;

e quantificar

b) estabelecer
nonnas
reenquadramento do pessoal;

de

os cargos

integrantes

da estrutura

mgresso, progressao, readaptacao e

c) fixar
criterios e procedimentos que visam a disciplinar, administrar e
desenvolver os recursos humanos da instituicao, no que diz respeito a politica de cargos e

carreiras.
Art. 32 - Constituem pontos fundamentais as seguintes conceituacoes:
I - Cargo - e 0 conjunto de atribuicoes, deveres e responsabilidades cometidas ou
cometiveis a tun Empregado publico, criado por lei, de natureza permanente,
denominacao propria e numero certo, bern como de provimento efetivo Oll em comissao e
pago pelo erario.
II - Grupo Ocupacional - e 0 conjunto de categorias que dizem respeito a
atividades profissionais correlatas ou afins, referente a natureza do trabalho ou ramo de
conhecimento.
ill - Categoria Funcional - e 0 conjunto de carreiras da mesma natureza de
trabalho, dispostas hierarquicamente, de acordo com 0 grau de complexidade ou
dificuldadc de atribuicoes e de responsabiJidades.

2

...
V - Padrao - e a amplitude da faixa de Salarios dos cargos, escalonados de
acordo com tuna hierarquia crescente e representado por letras.

VI - Referencia para

0

e a indicacao

do Salario, correspondente ao padrao

estabelecido

cargo.
CAPiTULO II
DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS Ii: CARREIRAS

Art. 42 - 0 Plano de Cargos e Carreiras possui esta configuracao:

I - formacao dos grupos ocupacionais e das categorias funcionais (Anexo

I);

II - quadro sintetico das denominacoes dos grupos ocupacionais, das categorias
funcionais, das carreiras, dos cargos, dos simbolos e dos padroes ( Anexo IT );
III - norm as de progressao;
IV - Salario e representacao mensais do cargo de Diretor

v-

gratificacao de representacao

mensal das funcoes gratificadas.(Anexo IV);

VI - tabela salarial (Anexo VII).
Art. 5Q - Os grupos ocupacionais dividem-se em quatro (4) areas, segundo sua
complexidade e especificacoes, e possuem terminolcgia e caracteristicas profissionais
pr6prias. Sao eles:
- _.'
~
I - Direcao e Chefia - constituido por cargos de direcao, e funcoes gratificadas,
cujo exercicio investe 0 Empregado publico de maior autoridade, emanada do diretor do
orgao e que 0 toma seu representante ou preposto, em assuntos administrativos, para fins
especificos de agilizar a consecucao dos objetivos cia autarquia.
II - Atividades de Nivel Superior - formado por cargos integrantes de carreiras e
padroes, cujo provimcnto e exclusivo de portadores de diplomas de curso superior e com
registro no orgao de classe ou habilitacao profissional equivalente.
III - Atividades de Nivel Medic - integrado por carreiras e cargos, cujas atividades
servem de apoio para 0 cumprimento das acoes-meio cia autarquia.

