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Tabatinga, com vistas a rnanutencao do conhecimento dinamico e atualizado da mesma
de forma a:
IV - abranger suas heterogeneidades e especificidades e possibilitar a expressao
socio territorial das mesmas;
V - fundamentar o p1anejamento e a gestao estrategicos, contemplando
adequadamente cada tipo de situacao, atraves da potencializacao de seus aspectos
positivos, da concretizacao de suas possibilidades e potencialidades, e da minimizacao ou
eliminacao de seus aspectos negativos.
VI - provimento adequado de services, atividades e acoes de protecao social basica
e de protecao social especial;
VII - construcao e articulacao de uma rede integrada de protecao social, constituida
e orgaos govemamentais ou nao govemamentais, com vistas a assegurar o atendimento
das necessidades amplas e heterogeneas de seu publico-alvo;
VIII - articulacao intersetorial com as demais politicas publicas, principalmente as
de responsabilidade do Municipio, com o objetivo de garantir a insercao de seu
publico-alvo nos direitos e beneficios que as mesmas asseguram e nos services, acoes e
projetos que realizam;
IX - executar outras atribuicoes afins determinadas pela autoridade superior.
CAPITULO XII
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO
E MEIO AMBIENTE
Art. 20. 0 Departamento Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente e orgao intemo do Peder Executivo, hierarquizado diretamente ao Prefeito
Municipal, sob a direcao do Diretor do Departamento de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente, incumbindo-lhe a direcao dos services na sua area de cornpetencia, bem
como a execucao das seguintes atividades basicas:
I - identificacao, implementacao e gestao de projetos de pesquisa e de interesse do
Municipio e da regiao, voltados ao bem estar da empresa e do cidadao;
II - apoio e fomento a producao agropecuaria e a outras atividades extrativistas;
III - comercializacao da producao agropecuaria e de outras atividades extrativistas;
IV - inspecao da producao de generos de origem animal e vegetal no municipio de
Tabatinga, em articulacao com as politicas nacionais e estaduais adotadas nesse campo;
V - desenvolvimento de projetos e pesquisas de producao de mudas;
VI - gestao das feiras e mercados municipais;
VII - promocao do turismo na regiao, em especial daquele voltado para os
agroneg6cios;
VIII - criacao de condicoes favoraveis e de sustentabilidade do processo de
desenvolvimento socioecon6mico no Municipio, sob todos os aspectos, inclusive o
ambiental;
IX - apoio prioritario a agricultura familiar e estimulo a criacao e implementacao de
pequenos agroneg6cios;
X - apoio estrategico as pequenas e medias empresas durante os primeiros anos de
existencia;
XI - implementacao de medidas com vistas a criacao de condicoes favoraveis para
o surgimento e crescimento de novos empreendimentos;
XII - modemiza~~~
parque industrial;
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XIII - proposicao de medidas para a preservacao do meio ambiente, no que
conceme aos recursos naturais, paisagisticos e outros que asseguram a qualidade de vida
da populacao, mantendo permanente coordenacao com os demais Departamentos
Municipais;
XIV - promocao das acces de fiscalizacao voltadas para o cumprimento das nonnas
referentes a protecao dos ecossistemas;
XV - proposicao de campanhas educativas visando a conscientizacao da populacao
na preservacao dos ecossistemas;
XVI - executar outras atribuicoes afins determinadas pela autoridade superior.
CAPITULO XIII
DEPART AMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI<;OS PUBLICOS
Art. 21. 0 Departamento Municipal de Obras e Services Publicos e orgao intemo
do Poder Executivo, hierarquizado diretamente ao Prefeito Municipal, sob a direcao do
Diretor de Departamento de Obras e Services Publicos, incumbindo-lhe a direcao dos
services na sua area de cornpetencia, bem como a execucao das seguintes atividades
basicas:
I - comando e execucao das atividades de elaboracao de projetos de obras publicas
e de conducao de obras e services de infraestrutura urbana e viaria;
II - analise dos projetos contratados de terceiros para verificar se obedecem as
orientacoes estabelecidas pela Prefeitura e aos ordenamentos sobre a materia, contidos na
legislacao municipal e no C6digo Municipal de Obras;
III - acompanhamento das atividades de construcao, manutencao e conservacao das
obras piiblicas para a prestacao de services a comunidade;
IV - acompanhamento, controle e fiscalizacao das obras piiblicas contratadas de
terceiros pela Prefeitura;
V - conservacao e manutencao da frota de veiculos e maquinas pesadas do
Departamento;
VI - promocao e implementacao das politicas municipais de transito e transporte;
VII - comando e execucao das atividades de limpeza urbana;
VIII - comando e execucao <las atividades de concepcao de projetos de melhoria ou
expansao da rede de iluminacao publica, bem como do seu controle e fiscalizacao;
IX - comando e execucao das atividades de conservacao e manutencao dos parques
e jardins do Municipio;
X - comando e execucao das atividades relativas aos servicos funerarios no
Municipio;
XI - guarda dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal colocados a sua
disposicao;
XII - gerenciar o uso da frota de veiculos e equipamentos da Prefeitura Municipal,
realizando agendamentos e a disponibilizacao de motoristas e operadores para a execucao
de services e deslocamentos de servidores e Agentes Politicos;
XIII - superintender as despesas com a manutencao da frota de veiculos e
equipamentos da Prefeitura Municipal;
XIV - executar outras atribuicoes afins determinadas pela autoridade superior.
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