
 

 
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 
 

LEI Nº. 2.164 /2015 
 

 
 

EMENTA: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 
1.864/2009, NA FORMA QUE CRIA CARGOS 
PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
 
 

Art. 1º. Fica criado, na estrutura administrativa da Procuradoria Geral do 
Município - PGM, o cargo efetivo de Procurador Municipal, de nível superior, em 
quantidade de oito, com as seguintes atribuições nas diversas áreas do Direito, tais 
como Administrativo, Trabalhista, Tributário, Educação, Saúde, Licitação, Meio 
Ambiente, entre outros: 

 I – Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público 
Municipal, judicial e extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para 
resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da Administração; 

II – Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da 
municipalidade, tomando as providências necessárias para bem curar os interesses da 
Administração; 

III – Postular em juízo em nome da Administração, com a propositura de ações 
e apresentação de contestação; avaliar provas documentais e orais, realizar audiências 
trabalhistas, cíveis, criminais e todas as demais áreas do direito; 

IV – Ajuizamento e acompanhamento de execuções fiscais de interesse do ente 
municipal; 

V – Em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações e, 
quando necessário, propor defesas e recursos aos órgãos competentes; 

VI – Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no 
Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícias, Secretarias de Estado, Ministérios e 
Controladoria Geral da União, quando haja interesse da Administração Municipal; 

VII – Analisar os contratos firmados pelo município, avaliando os riscos neles 
envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações 
jurídicas travadas entre o ente público e terceiros; 

VIII – Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo 
de manter as atividades da Administração afinadas com os princípios que regem a 
Administração Pública – princípio da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, 
da moralidade e da eficiência; 
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IX – Acompanhar os procedimentos licitatórios, emitindo pareceres quando 
necessário, elaborar modelos de contratos administrativos, convênios, entre outros 
instrumentos; 

X – Elaborar pareceres sempre que solicitado, principalmente quando 
relacionados com a possibilidade de contratação direta; contratos administrativos em 
andamento, requerimentos de funcionários, etc; 

XI – Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; 
XII – Elaborar Projetos de Lei, Decretos, Portarias e demais atos 

administrativos disciplinares; 
XIII – Instaurar e acompanhar sindicâncias e processos administrativos 

disciplinares; 
XIV – Comparecer as audiências e reuniões de interesse da municipalidade, 

bem como sessões da Câmara Municipal, quando necessário; 
XV – Manter agenda de compromissos atualizada e arquivos de documentos 

organizados e atualizados; 
XVI – Atender as solicitações do Procurador Geral e Procurador Adjunto; 
XVII – Elaborar relatórios de suas atividades e apresentá-lo, periodicamente, ao 

Procurador Geral. 
 
Parágrafo único. A remuneração mensal do Procurador Municipal, para uma 

carga horária de 20 (vinte) horas semanais, corresponderá a R$ 2.000,00 (dois mil 
reais). 

 
Art. 2º. Fica criado, na estrutura administrativa da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, o cargo efetivo de Gari, de nível fundamental, em 
quantidade de 120 (cento e vinte), com as seguintes atribuições: 

 
I – Varrição de ruas, terrenos, travessas, avenidas, praças e outros logradouros 

públicos; 
II – Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, vias, caminhos e 

logradouros públicos; 
III – Realizar trabalhos de conservação e limpeza em estradas, vias, caminhos e 

logradouros; 
IV – Realizar a limpeza dos rios e córregos; 
V – Realizar a roça de margens de rios, acostamentos de estrada e canteiros 

centrais; 
VI – Realizar serviços relativos a limpeza urbana com roteiros pré-

estabelecidos; 
VII – Realizar a limpeza de logradouros públicos ao término de feiras, desfiles, 

exposições e outros eventos; 
VIII – Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões; 
IX – Descarregar o lixo em local pré-determinado; 
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X – Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes 
em geral; 

XI – Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; 
XII – Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; 
XIII – Desobstruir estradas; 
XIV – Executar serviços de abertura e fechamento da vala e cavas; 
XV – Executar serviços de arrumação de materiais nas diversas fases das obras 

públicas; 
XVI – Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos empregados nos 

trabalhos de limpeza pública; 
XVII – Carregar e descarregar objetos, materiais e entulhos de modo geral, 

sempre que necessário; 
XVIII – Executar outras atividades correlatas. 

 
Parágrafo único. A remuneração mensal do Gari, para uma carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais, corresponderá a R$ 788,00 (setecentos e setenta e oito 
reais). 

 
Art. 3º. Fica criado na estrutura administrativa da Secretaria de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, o cargo comissionado de Supervisor da Limpeza Urbana, em 
quantidade de 04 (quatro), tendo como atribuições a supervisão dos trabalhos 
desenvolvidos pelos Garis, bem como as seguintes: 
 

I – Fiscalizar todo o serviço relacionado à limpeza urbana; 
II – Coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos garis; 
III – Programar calendários, roteiros e demais expedientes relacionados a 

coleta de resíduos sólidos, capinação, varrição, limpeza entre outras atividades 
relativas à limpeza urbana; 

IV – Assegurar o bom desempenho do trabalho da limpeza urbana; 
V – Assessorar a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no que diz 

respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos e coordenação dos trabalhos 
desenvolvidos pelos garis; 

VI – Controlar a assiduidade, produtividade e efetividade dos garis; 
VII – Elaborar relatórios e estatísticas mensais para conhecimento do 

Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 
VIII – Supervisionar os trabalhos de limpeza urbana; 
IX – Executar outras tarefas. 

 
Parágrafo único. A remuneração mensal do Supervisor da Limpeza Urbana 

corresponderá a R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 
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Art. 4º. Fica alterado, de acordo com o disposto nesta Lei, os organogramas e 
quantidade de pessoal da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos constantes no Anexo I, assim como o Anexo II e IV da 
Lei 1.864 de 14 de dezembro de 2009, para acrescer os cargos e remunerações 
descritas nos artigos anteriores. 

 
Art. 5º. Fica autorizada a realização de concurso público para a contratação de 

profissionais para os cargos efetivos de que trata esta Lei, previsto para o mês de 
janeiro de 2016. 

 
Parágrafo único. Até a realização do certame previsto no caput deste artigo, 

fica autorizada a realização de contratação temporária de profissionais para o cargo 
de Gari, haja vista a essencialidade do serviço público de limpeza urbana. 
 

Art. 6º. O cargo comissionado de Assessor Jurídico, em quantidade de quatro, 
atualmente existente na estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Município 
- PGM, após a realização de concurso público para o cargo de Procurador Municipal e 
posse definitiva dos aprovados no certame, será extinto, permanecendo inalterados os 
demais cargos comissionados e efetivos já existentes no Quadro de Pessoal da PGM.  
 

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias constantes no Orçamento da Procuradoria Geral do 
Município e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

 
Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, especificamente as constantes na Lei Municipal 1864/2009 
e suas alterações posteriores, mantendo-se as demais disposições compatíveis. 
 
 Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 15 (quinze) 
dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze). 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 
Prefeito Municipal de Barbalha/CE 


