
LEI COMPLEMENTAR Nº 277, DE 17 DE NOVEMBRO
DE 2009

Dispõe sobre o
desdobramento da
Secretaria de Indústria,
Comércio, Turismo, Marketing,
Agricultura e Meio Ambiente, em dois
órgãos distintos, que especifica, e dá
outras providências

SILVIA APARECIDA MEIRA, Prefeita do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,e,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 16 de novembro de
2009, aprovou, e, ela sanciona e promulga a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

 Fica desdobrada a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Marketing,
Agricultura e Meio Ambiente, criada pela Lei nº  1.734, de 4 de dezembro de 1.992,
modificada pelas Leis Complementares nº  122, de 20 de setembro 2.001 e nº  192, de 2 de
julho de 2.005, em dois órgãos administrativos distintos:

I - a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Marketing;

II - a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

 A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Marketing, cuja finalidade é atrair
investimentos para promover o desenvolvimento econômico e social, por intermédio da
expansão dos setores de indústria, comércio, turismo e marketing, destina-se a:

I - através do Departamento de Indústria:

a) implementar política de promoção e desenvolvimento do setor industrial, comercial e de
serviços, através de programas integrados;
b) agenciar oportunidades de investimentos nos distritos industriais e em áreas afins,
buscando ampliar a oferta de empregos e aumentar o resultado da produção econômica;
c) criar sistema de informações, tendo em vista atender à demanda de subsídios técnicos
para o estabelecimento de estratégias de atuação empresarial.

II - através do Departamento de Comércio:

a) divulgar as oportunidades de negócios na cidade de Monte Alto, dando ênfase à
vocação econômica da região municipal;
b) analisar, definir e encaminhar as questões estratégicas de interesse do desenvolvimento
do setor comercial por meio de planos de ação e projetos de fácil implementação, voltados,
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basicamente, a diagnosticar as necessidades do setor e a captar as reivindicações do
mercado consumidor;
c) disponibilizar informações para os comerciantes, através de consulta, material impresso,
meio digital ou internet, sobre:

1. campanhas promocionais de venda;

2. identificação de linhas de crédito bancário; e,

3. pesquisas de mercado, como preços, produtos e outros.

III - através do Departamento de Turismo:

1. na Seção de Planejamento Turístico:

a) colocar Monte Alto no mapa turístico do país e consolidar o Município como pólo
receptivo do Brasil para turistas brasileiros e estrangeiros, através de um esforço planejado
de todos, voltado para a priorização dos investimentos em infra-estrutura;
b) propor a elaboração de planejamento e implantação de uma política de incentivos ao
turismo de Monte Alto, mediante um diagnóstico sócio-econômico direcionado para a
questão da geração de empregos e de renda, da infra-estrutura urbana, do abastecimento e
da distribuição dos investimentos públicos e privados;
c) desenvolver a atividade turística por meio de um inventário da oferta de atrativos, para
efeito de classificação e de identificação de suas potencialidades relacionadas com os
recursos naturais ou ambientais e artificiais ou culturais, promovendo:

c.1) o levantamento dos serviços turísticos, a avaliação da acessibilidade; a caracterização
da demanda, o prognóstico com a proposta de "pensar agora para agir no futuro", a fixação
de objetivos e metas, a determinação de estratégias;

c.2) as proposições de atuação quanto à infra-estrutura urbana, ao aproveitamento de
espaços, aos equipamentos turísticos, as relativas à área de marketing, à organização do
setor público, e, ao Conselho Municipal de Turismo;

c.3) a administração do Fundo Municipal de Turismo, criado pelo artigo 14, da Lei nº  1.914,
de 19/10/1995, com a proposta de captar recursos públicos e privados para financiar a
execução do Plano Turístico Municipal, com projetos de turismo rural e de ecoturismo.

2. na Seção de Serviços Operacionais:

a) promover a demanda turística de Monte Alto, através da elaboração de programas e
projetos voltados para o aprimoramento da infra-estrutura e do controle de qualidade do
produto turístico;
b) operacionalizar os programas e os eventos turísticos de interesse público municipal;
c) coordenar o controle de qualidade do produto turístico local e a formação e o
aperfeiçoamento de mão-de-obra para o turismo;
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d) realizar a administração dos equipamentos públicos turísticos.

IV - através do Departamento de Marketing:

1. na Seção de Promoção e Divulgação:

a) planejar e executar campanhas que visem motivar o mercado turístico em suas áreas
potenciais, através de um amplo sistema de divulgação e do estabelecimento de estratégia
global de comunicação, buscando o melhor desenvolvimento do produto turístico na área
mercadológica, por meio da distribuição, comunicação, relações públicas, promoção de
vendas, publicidade e propaganda;
b) estudar e propor as diretrizes da política de promoção e de estabelecimento da
estratégia global de divulgação da imagem turística do Município, cabendo-lhe:

b.1) elaborar a estratégia de marketing, visando proporcionar ao turista uma boa impressão
tanto das atrações naturais como culturais, bem como garantir o sucesso das vendas do
produto turístico;

b.2) executar as ações de propaganda com campanhas publicitárias de alto nível técnico,
para maior avanço na área mercadológica e melhor distribuição do produto turístico aos
intermediários e ao consumidor, através dos canais ou vias de divulgação como empresas
de transportes, hotéis, locadores de pacotes turísticos, etc.;
c) coordenar toda a publicidade e propaganda local, por meio de:

c.1) anúncios ou propagandas em placas, letreiros, luminosos, painéis, cartazes, faixas,
tabuletas ou similares, bem como por sistema aéreo ou balões, e os pintados diretamente
sobre muros, muretas ou paredes de imóveis de terceiros;

c.2) anúncios sonoros por meio de amplificadores, alto-falantes, megafones, caixas
acústicas ou congêneres;
c.3) anúncios e mensagens publicitárias inseridos no exterior de veículos coletivos e das
estações de transportes, bem como os colocados no interior de casas de diversões
públicas ou praças esportivas;

c.4) propaganda por meio de folhetos ou panfletos de cunho publicitário, por meio de
projeção de filmes ou dispositivos no interior dos cinemas ou similares, e, por meio de
quadros e painéis próprios para afixação de cartazes;
d) fiscalizar e cobrar as taxas ou preços públicos incidentes em todos os meios de
propaganda e publicidade, promovendo o cadastramento e a expedição de licença ou
autorização prévia, em trabalho conjunto com o Departamento de Tributos e Rendas;

2. na Seção de Recepção e Comunicação:

a) estabelecer a política de relacionamento direto com o público em geral, através de
contatos, informações turísticas, recepção e acompanhamento de visitantes, visando a
difusão da imagem positiva do Sistema Municipal de Turismo;
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b) recepcionar e orientar visitantes nos pontos de entrada do Município e manter serviço de
atendimento ao público em geral, prestando informações sobre o potencial, equipamentos
e infra-estrutura turística;
c) manter serviço permanente de troca de informações sobre assuntos de interesse
turístico com os demais órgãos especializados da Administração estadual e federal;
d) divulgar, através da comunicação verbal ou escrita, e de material auxiliar de promoção,
toda e qualquer informação solicitada, com relação a atrativos, bens e serviços turísticos;
e) atender as sugestões e reclamações provenientes do público em geral, relacionadas a
qualquer aspecto do Sistema Municipal de Turismo e encaminhá-las aos superiores
imediatos, para as devidas soluções;
f) informar o empresariado sobre incentivos fiscais e outros estímulos, concedidos tanto
pela Prefeitura Municipal como pelos outros níveis da Administração pública, para a
ampliação e aprimoramento de instalações e serviços turísticos;
g) executar campanhas educativas e de esclarecimento público, que visem tanto a
estimular, orientar e ampliar a demanda turística, como a divulgar a oferta turística do
Município, a fim de:

g.1) criar hábitos de hospitalidade na comunidade;

g.2) conscientizar a população em geral e as entidades públicas e privadas para a
preservação e proteção da paisagem e recursos naturais, assim como do patrimônio
histórico e artístico do Município;
h) organizar e editar o calendário de eventos turísticos do Departamento, bem como dos
programas auxiliares, referentes aos acontecimentos a serem realizados no Município;
i) promover eventos em épocas de baixa estação, visando incrementar o número de
participantes, espectadores e visitantes, para manter um fluxo contínuo de turismo;
j) elaborar e editar guias, folhetos e tudo o que se referir a material informativo turístico do
Departamento, coordenando a sua distribuição, e estabelecer a estratégia de serviços de
apoio às correntes turísticas, tais como indicações de:

j.1) hotéis, hotéis-fazendas, pousadas rurais, restaurantes, boates e outros serviços
turísticos;

j.2) roteiros turísticos envolvendo museus histórico, arqueológico e paleontológico,
mirantes, trilhas ecológicas e paleontológicas, teleférico, mausoléu da Menina Izildinha,
sítios arqueológicos, Santuário da Virgem Montesina no Distrito de Aparecida de Monte
Alto, regiões serranas etc.

 A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, cuja finalidade é a elaboração e
execução da política agrícola do Município e do plano municipal de meio ambiente e
recursos naturais, destina-se a:

I - através do Departamento de Agricultura:
1. na Seção de Promoção Agrícola:

a) estimular o aumento da produção e da produtividade, com a abrangência das atividades

Art. 3º
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agropecuárias, agroindustriais, florestais, de reprodução animal e de produção de
hortifrutigranjeiros;
b) promover o desenvolvimento do setor agrícola, por meio da definição e execução tanto
da política agrícola do município, como da política de abastecimento alimentar, que deverão
abranger todas as atividades pertinentes;
c) valorizar o produtor e o empregado rural, bem como de favorecer e estimular a fixação
do homem no campo, através da criação de cooperativas de venda de produtos agrícolas,
que possam beneficiar pequenos e médios agricultores, em face das dificuldades para a
comercialização de seus produtos;
d) garantir as necessidades nutricionais da população de Monte Alto, com uma oferta de
gêneros alimentícios de qualidade, em quantidade suficiente e a preços acessíveis à
população, especialmente a de baixa renda;
e) coordenar e apoiar o aumento da participação do produtor rural na Feira Livre do Largo
São Benedito e similares, bem como implantar, ampliar e recuperar os equipamentos do
Mercado Público Municipal;
f) criar projetos de apoio e estímulo à produção associativa, cooperada ou em parceria para
micro e pequenos produtores rurais, visando a produção de hortifrutigranjeiros;
g) criar um programa específico para o desenvolvimento de hortas domésticas,
educacionais comunitárias e institucionais, com finalidade econômica e educacional;
h) adotar medidas destinadas a oferecer condições para que o Horto Municipal seja um
pólo com fins educacionais, nas áreas de agricultura, abastecimento e meio ambiente,
incluindo em suas atividades a produção de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar e
para o resgate das espécies típicas da região;

2. na Seção de Desenvolvimento Rural:

a) elaborar e aplicar o Plano de Desenvolvimento Rural, previsto pelo artigo 148, da Lei
Orgânica do Município, em ação conjunta com o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural, criado pela Lei nº  2.025, de 14/05/1998, com vistas a operacionalizar instrumentos
de apoio ao trabalho e à produção agrícola e a garantir o abastecimento da população;
b) fazer o levantamento da realidade rural e suas relações de causa e efeito com o meio
urbano, com vistas a promover a integração dos vários segmentos do setor agrícola
vinculados à produção, comercialização, armazenamento, industrialização e transporte;
c) colaborar com a definição de uma política de preços mínimos mais justos ao produtor
rural e de meios de estocagem e escoamento da produção agrícola;
d) controlar e coordenar a arrecadação e evasão do ICMS da zona rural do Município, bem
como prestar serviços de orientação técnica, inclusive o uso de agrotóxicos e a
conservação do solo para demarcação de curvas de nível;
e) incentivar os pequenos e médios produtores, através da cessão de máquinas e veículos
pelo Município, mediante o pagamento de justa remuneração, com a cobrança de preço
público;
f) viabilizar programa alternativo de fornecimento de sementes a preços acessíveis aos
produtores, criando meios de repasse e de importação se necessários, a preços de custo;
e,
g) fiscalizar, de forma concorrente com a União e o Estado, a defesa agropecuária, com a
obrigatoriedade de vacinação do rebanho bovino e eqüino e de combate à disseminação do
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cancro cítrico.

II - através do Departamento de Meio Ambiente:

1. na Seção de Conservação e Recuperação:

a) contemplar as necessidades de conhecimento das características e recursos dos meios
físico e biológico, bem como diagnosticar a sua utilização e definir as diretrizes para o seu
melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico e social, nos termos
do artigo 203, da Lei Orgânica do Município de Monte Alto;
b) preservar, conservar, proteger e melhorar a qualidade ambiental do meio ambiente,
assim como controlar o uso adequado dos recursos naturais, buscando restaurar a
diversidade e a integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico;
c) garantir o desenvolvimento sustentado, buscando a melhoria da qualidade de vida e
considerando os benefícios sócio-econômicos condicionados à preservação e/ou
recuperação do meio ambiente;
d) definir a implantação de áreas e seus componentes representativos de todos os
ecossistemas originais do espaço territorial do Município, a serem especialmente
protegidos;
e) exigir a licença municipal e especial para fins ambientes, antecedida de prévio estudo de
impacto ambiental, para a execução de obras e atividades potencialmente poluidoras e
degradadoras do meio ambiente;
f) observar o planejamento e o zoneamento ambiental, de tal forma a compatibilizá-los com
as diretrizes gerais da produção e da organização do espaço físico do Município,
englobando todos os recursos e garantindo o controle dos possíveis riscos e prejuízos ao
meio ambiente e respectiva população;
g) fixar a zona de proteção máxima para as:

g.1) regiões serranas, várzeas, margens de rios, córregos, lagoas, reservatórios artificiais e
nascentes, nas larguras previstas pela legislação competente;

g.2) áreas recobertas com vegetação natural remanescente;

g.3) demais áreas de preservação permanente, que ocorram no Município, de acordo com
o Código Florestal em vigor;
h) promover as medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de
poluição do meio ambiente e de degradação ambiental;

2. na Seção de Educação Ambiental:

a) garantir a educação ambiental em todos os níveis de ensino e de conscientização
pública para a preservação do meio ambiente;
b) assegurar a proteção da fauna e da flora e de combate às práticas que coloquem em
risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade;
c) fiscalizar a extração, captura, produção, transportes, comercialização e consumo de seus
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espécimes e sub-produtos;
d) estimular a promoção do reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando,
especialmente, a proteção das encostas das furnas e dos recursos hídricos, bem como à
consecução de índices mínimos de cobertura vegetal, tanto com plantas exóticas quanto
nativas.

 Para efeito de composição e lotação de pessoal na Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, providenciar-se-á o remanejamento dos respectivos cargos efetivos e em
comissão vinculados a este órgão administrativo, junto à Secretaria de Indústria, Comércio,
Turismo, Marketing, Agricultura e Meio Ambiente.

 Para os fins desta lei complementar, fica alterada a denominação do cargo de
Secretário de Indústria, Comércio, Turismo, Marketing, Agricultura e Meio Ambiente, para
Secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Marketing, mantidos as mesmas atribuições,
carga horária e requisito de escolaridade.

 Fica transformado no Anexo V, do Quadro dos Cargos em Comissão, da Lei
Complementar nº  192, de 2 de julho de 2.005, um cargo em comissão de Diretor de
Departamento, referência CC-02, baixando de 25 para 24 vagas criadas, em um cargo em
comissão de Secretário Municipal, aumentando de 8 para 9 vagas criadas, com as
respectivas atribuições pertinentes, requisito de escolaridade de curso superior, jornada de
trabalho de 40 horas semanais e remuneração por subsídio em parcela única, fixado na
forma da Lei Complementar nº  2.481, de 17 de abril de 2.008.

 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município,
crédito adicional especial, em favor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que será
coberto com recursos disponíveis, a que alude o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei
federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Parágrafo único. De forma alternativa ao disposto neste artigo, o Executivo poderá optar
pelo remanejamento de recursos de um órgão para outro, tendo em vista a existência das
atividades objeto de realocação, inclusive, dos respectivos programas de trabalho, recursos
físicos e orçamentários.

 Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Monte Alto, 17 de novembro de 2009.

Silvia Aparecida Meira
Prefeita Municipal

Registrado em livro próprio e afixado nos locais de costume das sedes da Prefeitura e da
Câmara Municipal, na mesma data, bem como publicada, em órgão de imprensa escrita, na
data de sua circulação, nos termos do artigo 98 "caput", e seu parágrafo 1º, da Lei
Orgânica do Município.

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º
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Maria Cristina Zaupa Antonio
Secretária dos Negócios Jurídicos
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