
{

.|l

PREF EITURA,YI UN IC'PAL DE §AI,GA DO Fí,LHO
ESTADO DO qARANÁ cNPr 76.205.6esfln01.e8

FONE (4ó) 3564-1202 / FAX (4ó) 35ó4-t203 enâil: gabineteexecutivo@hotmail.com

Ruo Floriono Froncisco Anoter, 50 - CEP 85ó20-OOO - SALGADO FILHO - PARANÁ

" Íerna dn fi,rl,n ,, rlo Qrrcíjo''

LEI N9 23, DE 30 DE MARçO DE 2022

Altera e acrescentâ dispositivos à Lei Municipal
ne 40, de 07 de novembro de 2011 que
reestrutura a organização administrativa da
Prefeitura Municipal de Salgado Filho, Estado
do Paraná e dá outras providências.

A OiMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, ESTADO DO PARANÁ apTovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1e O artigo 10, da Lei Municipal ns 40, de 07 de novembro de 2011, passa a
ügorar com a seguinte redação:

AÍt" 70. A Estrutura Básico da Prefeiura de Salgado Filho - PR compõe-
se dos seguintes órgãos:

I- Orgãos de Assessoramento Externo:

Conselhos Municipais instituídos por Lei.

Il - Órgão de Assistêncio Imediata:

CheJia de Gabinete.

III - Órgãos de Assessoramento:

Procuradoria;

C ontro lodoria Municip al.

IY - Órgão de Administração Geral:

Secretaria de Administração e Planejamento;

Secretaria da Fazenda;

V - Orgãos de Administraçõo Específica:

Secretaria de Educação;

Secretorio de Esporte e Cultura;

Secretaria de Saúde;

Secreturta de Viação e Obros;

Secretario de Assistência Social;

Secretario de Agricultura e Desenvolvimento Rural;

Secretaria de lndústria, Comhcio e Turismo;

Secretoria de Meio Ambiente e Urbanismo,

§ 7e Os órgãos de Assessoromento Externo vinculam-se ao (a) Prefeito(a)
por coordenaçdo.

§ 2o Os órgãos mencionados nos incisos ll, l , IV e V, subordinam-se ao(a)
Prefeito[a) por autoridade íntegral.
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Art. 2e A Seção V, do Capítulo IV da Lei Municipal ne 40, de 07 de novembro de
2011, passa e ügorar com a seguinte redação:

SEÇAO V

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Art.3e O artigo 26, daLei Municipal ne 40, de 07 de novembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

Art, 26, A Secretaria de Agriculnra e Desenvolvimento Rural é o órgão
encarregado de promover o realização de programas de fomento à
agricultura, pecuária e todas as atividades produtivas do Município;
orientar o produtor rural no uso e manejo do solo, segundo sua optidão
agrícola,visando à preservoção permanente do solo; promover e articular
medidas concernentes aos insumos btisicos para a agricultura municipal;
incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras
modalidades de organização voltadas para as atividades econômicas;
melhoria do qualídade da pecuária; estimular a diversificação da
pecuária de cofte e a ampliação da bacio leiteíro; promover estudos;
pesquisas e levantamentos sobre os condições ambientais do Município, a

fim de definir padrões adequados de higiene e saneamento; promover a

ortículação com diferentes órgãos, tonto no ômbito governamental como
na ínicÍatíva privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos
para o agricultura do Município; executar outros atividodes corrclatas
e/ou que forem determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art.4s O artigo 27, da Lei Municipal na 40, de 07 de novembro de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:

ArL 27. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural é integrada
pelos seguintes deportamentos que estarão imediatamente subordinados
ao Secreairto:

I - Deportomento de Assistência ao Desenvolvimento Rurol;

II - Departamento de Assistência a Agricultura e Pecuárta;

III - Departamento de Assistência à Agroindústria;

l.l - Coordenação do Sentiço de Inspeção Municipal - SIM.

Art. 5e A Seção VI, do CapÍtulo IV da Lei Municipal ne 40, de 07 de novembro de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

SEÇAO VI

SECRETARIA DE INDÚSTNA, COUÉNCIO E TI|RISMO

!
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Art 6s O artigo 28, da Lei Municipal nq 40, de 07 de novembro de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:

ArL 28. A Secretaria de lndústria, Comércio e Turismo é o órgão
encarregado de executar as aüvidades concernentes oo planejamento e o
desenvolvimento industriol, comerciol, turístico; promover ações

conscienüzadoras, mobilizadoras e socializadoras, visando tornar as
pessoas, grupos e comunidades cada vez mais participativos e agentes de
desenvolvimento através de uma ação integrada; divulgar os recursos
turísticos e os calendórios de fesüvidades típicas e regionais; realizor
exposições, feiras e festivais; cridr infraestrutura turística; promover
levantamentos, estudos e pesquisas sobre o mercado interno e externo,
quanto ao fluxo e comercialização, visando à colocação dos produtos
típicos e inerentes ao município; realizar a promoção econômica e

finonceira do municípío, buscando atrair iniciativas industríais e

comerciais; incentivar a implantação de indústrias ou cosas comerciais,
servir de base para o desenvolvimento e o crescimento do município;
orientar os possíveis investidores quanto às melhores áreas para
indústria, comércio e turismo, através de campanhas realizadas com base

em dados estatísticos e a realidade do município, respeitando o código
ambiental; fomentar a realização de eventos comerciais, como exposições
comerciais e industriais e ogroindustrtais e agropecuárias; executar
outras atividades correlatas e/ou que forem determinadas pelo Chefe do
Executivo Municipal.

Art.7e O artigo 29, da Lei Municipal na 40, de 07 de novembro de 2011, passa a
ügorar com a seguinte redação:

Art 29. A Secretaria de lndústria, Comércio e Turismo é íntegrada pelos
seguintes departamentos que estarão ímediatamente subordinados ao
Secretário:

I - Departamento de Assistência à Indústria e Comércio;

Il - Departamento de Promoção ao Turismo;

Art.8e O Anexo I da Lei Municipal n0 40, de 07 de novembro de 2011, passa a
vigorar de acordo com a redação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 9e Ficam alterados os itens 08 e 09, do Anexo II da Lei Municipal ns 40, de 07
de novembro de 2011, o qual passa a vigorar de acordo com a redação constante do Anexo II
desta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná ao trigésimo
dia do mês de março do ano de dois mil e ls,

VOLMARDU
Prefeito Munici

o de emancipação.
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ANEXO II

QUADRO DE CÁRGOS EM COMTSSÃO -
ANEXO II - Parte Integrante da Lei Municipal ne O4O/2O11

DENOMINAÇÃO QUANT. SIMBOLO - CC

08 - ORGAO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURÁL

Secreúrio de Agricultura e Desenvolvimento Rural 01 subsídio

Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural 01 CC-03

Diretor do Departamento de Assistência a Agricultura e

Pecuária

01 CC-03

Diretor do Departamento de Assistência as Agroindústrias; 01 CC-03

Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal - SIM 01 CC-04

09 - ORGAO - SECRETÂRIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo 01 subsídio

Diretor do Departamento de Assistência à Indústria e

Comércio;

01 CC.O3

Diretor do Departamento de Promoção ao Turismo; 01 CC-03
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ANEXO III

QUADRO DE REMUNERAçÂO CARGOS COMISSIONADOS -
ANEXO III - Parte integrante da Lei Municipal ne 04O/2OLL

TABELAA

CARGOS COMISSIONADOS REMUNERÂçÃO

cc-1 R$ 5.372,86

cc-2

cc-3 R$3.223,72

cc-4 R$ 2.686,42

CC.5 R$2.328,22

CC-6 R$ 1.790,96

cc-7 R$ 1.418,43

R$ 3.761,00
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ESTAIX) Ix) PARÀNÁ
PREFEITURÁ MUNICIPÂL DE SALGADO FILHO

DEPARIAMENTO Df, RECUR§OS EI'MANOS E ADM
Lf,t N' Z!. DE 30 DE MÁRçO DE 2U22

LEI N'23, DE 30 DE MÂRÇO DE 2022

Alteri e acrescenta dispositivos à Lei Municipal n'
,10, de 07 de novembro dc 2011 que re€strutura â
organização adminisFaüva da Prefeirua Municipal
de Salgado Filho, Estado do Paraná e dá outras
providências.

A CÂMAXÂ MI]NICIPAL DE SALGADO FTLHO, ESTADO DO
PARANd apiovou e eq Prefeito MunicipâI, sal1ciouo a seguinte lei:
AÍt l' O atigo 10, da t-ei Municipal n" 40, de 07 de novembro de
201l, passa a ügorar com a seguinte rcdação:

ÁrL 10. Á Eslratars Búsics dc Prcfeinru & Solgado Filho - PR
con pôe-se dos segainlês órgiios:
I- Orgãos de Ássessotamento Exlemo:
Conselhos Municipais instituidos por Lei.
II - Órgão de Ássistência Imediata:
Chefia de Gabinete.
III - ÓrgAos de Ássessorameuto:
Prccuradoia:
Contru I a doi a Municipa l.
lV - Orgào de Adninistraçào Gelal:
Secraaia de Ádmhistração e Plsnejamento:
Secretaia da Fazenda;
V - Órgãos de Ádnhisnqçdo Específco:
Secrelatia de EducaçÃo ;
Secretaria de Esporle e Cultura:
Secretaria de Salue:
Secrela a de naçào e Obras:
Secretqria de Ássistência Social:
Secrelaria de Ágicltltura e Desenwlvirrrenro RuÍal;
Secraoria de Inúistria, Comércio e Ttrismo;
Secreroia de Meio ÁmbienÍe e Utbanisno.
§ 1' Os órgãos de Ássessoramento Eflemo vinculam-re ao (o)

Meito(a) por coordcnoção.

§ 2'Os órgõos uencionados nos incisos ll, l, IV e fl subordinon-se
ao(a) PreÍeito(a) por autoiddde integral.
ArL 2' A Seçâo V, do Capítrlo W da L€i Municipal n' ,10, de 07 de
noveEbro dc 201l, pâssa a úgorEr com a seguints redação:

SEÇÀO Y
SECRETÁRIÁ DE ÁGNCULTURÁ E DESENYOLMMENTO RURÁL

Art. 3" O artigo 26, da Lei Municipal n' 40, de 07 de novembro de

201 I, passa a úgoraÍ com a seguinte redação:

Árí 26. Á Seqetaria de Ágridlturu e Desenvolvimento Rural é o
úgão encarregado de prumover o rcalização de ptogramas de

Iomento à dgricuhula, peatáia e todas as atividades prudutivas do
Município: oientat o produtor rurol no uto e manejo do solo,

segundo sua oplidão agricola, visando à preservaçAo perma ente alo

solo; p|odover e articular medidas concemenles aos insumos btisicos
para a agricultura muicipal: incentivor e oiehtar a Íorrnação de
associações, cooperativot e outras modalidad* de orgonização
volmdas para as atividades econômicas: melhoria da guolidade dq
peo/áia: eÍti ulü a dieersilcação da peaúrio de corle e a
ampliação da bacio leireiro: pmmover dtxdos; pesquisas e
letantamefios sobre as condiÇões ambie tais do Municipio, a lm íle
definir padrões adequodos de higiene e saneamento; promover a
articulação com diÍerente-s órgãos, tanro no âmbito govemameÍlal
corrro ,ra iniciativa pirado, visondo ao opmveilarnenlo de incenlivos
e tecrtsos para a agriaitura do Município; etecutar outras

htt9s:/^Mww.diariomunicipâl.com.br/amp/materia/E02BDíCD/03AGdBq26t2gPiAhTbCL54QlnhReAzTJWYrgmiDU5sLEOTVIl32TPKmÍZOMi27hX... 113
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atividudes correlalas e/ou que forem deterrninadas pelo Chefe do
Erec,utiw Muaicípal.

Art. 4' O artigo 27, da Lei Muoicipal n' tl(), de 07 de novembro de
201L passa a ügomr com a seguiatc rcdação:

Árl 27. Á Seoetoia de Ágriaituto e Desenvolimento Rural é
irtegrudd pelos seguinles depaiTqmerrros que estotão imediotamente
subordinados ao Secaetáio :
I - Deparlqmento de Àssistência ao Desenvolvir ento Rurul:
ll - Departarnehto íle Assistêncio a Agri.uhura e Pecuáiu;
lll - Deponamento de Assistência à Ágroiidtistia;
III-I Coordenação do Semiço de lnspeção Municipal SIM.

ArL 5'A Seção Vl, d,o Capíhrlo Iv a L€i Muoicipal o'40, de 07 de
trovembro de 201l, passa a vigorar com a s€guinte redação:

sqÇ,io m
SECRETÁNÁ DE INDÚSTRU, COMÉRCIO E TUNSMO

Arí 2E Á Secrctaio de ladústria, Comér'cio e Turismo é o órgõo
encarregado de exeelíarr ar atiidades conceme es ao planejomento
e ô desenrolimento í dustrial, comercial, tlristico: ptomowr aÇões

conscientizadoras, mobilizadorar e socializadorus, uisando Íomar as
pesso.rs, gtltpos e comunidades cada vez mais participativos e agentes
de desenw)lviúcnto atrdv& de uraa ação integrada: diwlgar os
rcculsos turísticos e os caleaürios de festividades típicas e regioaais;
realizor eÍposições, Íeirus e festivais; criar infiaeslrúura turística;
promovet levantamentos, estudos e pesquisas sobre o er'cado intemo
e crtemo, quanto ao luro e comercializaÇão, r'isando à colocação
dos produtos Íípicos e inerentes ao municipio: reolizor o prumoção
ecotômica e financeira do município, büscando abair iniciotívas
industriais e cornerciai§; inceitieaÍ a idplantuçAo de indústria, ou
ctlstts comerciais, servir de base Pata o deservolvinento e o

cruscimetto do ,nunicipio; oieúat os possíveis investidores quanto
as melhores áoeas pora irrdtistria, comén:io e tuismq atrovés de

caúpanh.rs realízadot com base em dados eslalísticos e a realidade
do ntu icípío, respeítando o código ambienÍ.ol; forne tar a rcalizaÇão
de eyentos comereiais, como etposiçôes corrrerciais e industriais e

agtoindxstriaís e agropeatárias; eÍeúatar outrds ati|idodes
correlotds dou qae lorcm daermhodos pelo CheÍe do ExedÍi,ro
Muticipal-

ArL 7 O artigo 29 , dL l-ai Municipal n" ,10, de 07 de novembro de

201 l, passa a vigorar com a seguinte redação:

Att 29. A Secretario de ladústria, Comércio e Turi,tmo é integada

Wlos seguúres dewú'tamenu§ que esturAo iúediatafiente
subordinados ao Seqetóio :
I - Departamento de Ássistêttcio à Indústria e Comércio;
ll Departanenlo de Prornoçdo ao Turisrno:

ArL 8' O Anexo I da Lei Mrmicipal n' 40, de 0? de novembro de

201l, passa a ügorar d€ acordo com a redação coNtante do Alexo I
d€sra Lei.
ArL ry Ficam alterados os itcos 08 e 09, do Anexo II da Lei
Municipal n',10, de 07 de oovembro de 2011, o qual passa a vigo.âr
de acordo com a rEdaçâo cofftaÍte do Arexo II desta Lei-
Art. 10. Estâ Lei entÍa em ügor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Filho, Estado do Parang
ao trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, 57"
aío de emancipação.

VOLMÁR DUARTE
Prefeiro Muuicipal

ANEXO tr

QUADRO DE CARGOS EM COMISSAO -
A]\EXO ll - Prrte Integrante d. Lei Muriciprl n" (M0/2011

httpsJ 
^,ww.diariomunicipal.com.br/amp,/Ínaieda/E02BD1CDr'O3AGdBq26t2gPiAhTbCL54OlnhReAz7JWYrgmiDUssLEOTVtl327PKmTZ0Mi27hX... 
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ArL 6' O aÍtigo 28, da I-ei Municipal n' ilo, de 07 de novembro de

201l, passâ a ügorar com a s€guinte Íedação:
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ANEXOIII

QUADRO DE REMI'NERÂÇÃO CARGOS COIIflSSIONADOS

ANEXO III - Pütc itrtegr.nte d. Lei MüDiciprl r" (X0/201 I

Publicado por:
Gilvana Canesso

Código Idertifi crdor:E02BD I CD

Matéria publicada no Dirírio Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 3110312022. Ê.dtçáo 2488
A vcrificação de autenticidade ila matéria pode ser feita
informando o código ideotificador no site:
https ://www.diariomunicipal.com.b,r/amp/
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