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Preteitllra 
ESTADO DO PARA 

Municipal de Santa Maria dos Uilrreirs 

Lei Municipal n160/97. 

Dispe sobre aIteraço da Lei MunicL 

pal n105/93 em seu capitulo III,art 
7,inciso IV,inclui o incise IX.A1t 

ra o art.11 9  em sua redaco e letra' 
b' do inciso VI,altera o art.12 9  em 
sua redaco e inclui a letra 'f' no 
inciso I,letras b,c,d no inciso II 

Altera o art.18 2  em toda sua redaco 
,incluindo incisos e al{neas. 

0 Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras 

faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sancionou a Se-

guinte Lei. 
Art.l-Alteraco do capitulo III,'SECRETARIA 4UNI 

CIPAL DE ADMINISTRAçO,PLANEJAMENT0,FINANçAS E OBRAS'. 

Art.2 9 -Inclui o inciso IX do art.7 9 .'SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA'. 

Art.3 2-Nova redaço do art.119. 1 A Secretaria Mflj 
cipal de Administraco,P1anejamento,Financas e Obras,e de ii - 
vre abrangencia para cornpetncia de suas funces. 

Art.4-Retira o 'Seto.- de Terras Patrjmoniais' do 

art.11,do incise VI,em sua letra 'b'. 
Art.5 2-Altera o art.12 2 ,com a seguinte redaço.'A 

Secretaria Municipal de Educaço,Cultura,Desportos e TurIsmo, 
responsavel pela coordenaço e execuço de atividades educacio 

nais,culturais,desportistas a turisticas do Municpio. 
Art.6 9-Inclui a letra '1" no inciso I do art.12, 
f)Setor Cultural. 
Art.7-Inclui as letras 'b,c,d',no inciso II do 

art.12 2 .  

b)-Setor de destribuiço equalidade da merenda 

escolar. 
c-Setor de fornecirnento de materiais didtico. 

d)-Setor de pesquisas tcnicas,e outros. 

Art.8 2-Nova redaco do Art.18, 'A Secretaria Muni 
cipal de Agricultura,e responsavel pelo flepartamento de Terras 

Patrimoniais do Munidpio a seus setores,e pela execuço de to 
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ESTADO DO PARA 

;rFcfeItL1ra MllcII do Siitil Mori 	dos DilrrIrils 
0 

vre abrangencia para a competencia de suas funç6es. 

I-DEPARTAI'4ENTO DE TERRAS PATRIMONIAIS MUNICIPATS. 

a)Setor de Fjsca1izaço Fundiria. 
b)Setor de Uidade de Cadastramento. 

c)Setor de Topograffa e Cartografia. 

d)Setor de apoio a Associaç6es de pequenos agri 

ultores do Munic{pio. 
e)ua1quer entidade ou pessoas ligadas a agricul-

tura do Municpio. 
Art.9 2-Esta Lei entrar em vigor na data de sua 

pub1icaço revogadas as disposices em contraiio 0  

Gabinete do Bxm 2 .Sr.Prefeito Municipal de Santa 
Taria das Barreiras,em 27 de fevereiro de 1.997. 


