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LEI MUNICIPAL N° 1085 DE 27 DE JUNHO DE 2018. 

ALTERA A LEI N° 628 DE 27 DEABRIL DE 2006, 

REESTRUTURA PARCIALMENTE ALGUNS 

ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito de Trajano de Moraes FAZ SABER que a Cãmara Municipal de 

Trajano de Moraes, por seus representantes legais, aprova e ele sanciona a 

seguinte 

LEI MUNICIPAL 

Art. 1°.Fica extinta a Consultoria Sênior do Poder Executivo e seus respectivos 

cargos de Consultores Sêniores do Poder Executivo revogando-se, para tanto,a 

alínea "f' do inciso "I", do art. 2°; o art. 5°, caput e todos os seus parágrafos e 

incisos; o art. 20, caput e todos os seus parágrafos e incisos; todos da Lei 

Municipal n° 628, de 27 de abril de 2006, com as alterações oriundas da Lei 

Municipal n° 686, de 08 de novembro de 2007. 

Parágrafo único. Eventuais recursos orçamentários destinados ao órgão agora 

extinto serão realocados por decreto de suplementação ao Gabinete do Prefeito. 

Art. 2°. Fica criada, por desmembramento da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, órgão 

subordinado exclusivamente ao Prefeito, cujas atribuições serão as seguintes: 

I. formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados 

para atividades histórico-culturais e artísticas do Município; 
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II. promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos 

visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e 

as ações da Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico; 

III. preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-

cultural, arquitetõnico e artístico do Município; 

IV. promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e 

eventos visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da comunidade; 

V. promoção, criação, desenvolvimento eadministração de teatros, centros 

culturaise outros espaços e equipamentos, existentes ou que venham a 

ser criados, voltados para a preservação de valores históricos e para o 

fomento de atividades culturais e artísticas; 

VI. formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos 

com a União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais 

para o desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e recreativos, 

na área de competência do Município; 

VII. formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e 

projetos voltados para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura do 

Município; 

VIII. promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos 

visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e 

as ações da Secretaria; 

IX. planejamento e organização do calendário cultural e artístico do 

Município, promovendo e apoiando as festividades, comemorações e 

eventos programados; 

X. incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços 

relacionados a cultura, esporte e lazer no Município; 
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XI. captação e atração de eventos, seminários e feiras culturais para o 

Município, excetuando aquelas que sejam de atribuição da pasta do 

turismo; 

XII. promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da 

mentalidade cultural no Município e a participação da comunidade local 

no fomento a cultura; 

XIII. incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de 

associações e grupos com finalidades artísticas; 

XIV. desempenho de outras competências afins. 

Art. 3°. Fica criada, por desmembramento da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, 

órgão subordinado exclusivamente ao Prefeito, cujas atribuições serão as 

seguintes: 

I. formulação de políticas, planos e programas de esportes e recreação, em 

articulação com os demais órgãos municipais competentes e em 

consonância com os princípios de integração social e promoção da 

cidadania; 

II. promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de 

investimentos e a dinamização de atividades esportivas e recreativas no 

Município; 

III. celebração, a coordenação e o monitoramento de convênios e parcerias 

com associações e entidades afins, públicas e privadas, para a 

implantação de programas e realização de atividades esportivas e de 

lazer; 
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IV. organização e divulgação do calendário de eventos esportivos e de 

recreação do Município, promovendo, apoiando e monitorando sua 

efetiva realização; 

V. execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o 

desenvolvimento das práticas esportivas e o entretenimento; 

VI. promoção e realização de ações educativas e campanhas de 

esclarecimento visando à conscientização da população para a 

importãncia e os benefícios da prática de esporte e das atividades de 

lazer; 

VII. administração de estádios e centros esportivos municipais e do uso de 

praças e demais espaços públicos para a prática do esporte e recreação; 

VIII. incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de 

associações e grupos com finalidades desportivas e recreativas; 

IX. desempenho de outras competências afins. 

Art. 4°. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer passa a 

ser denominada apenas como SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

mantidas suas competências originárias naquilo que não foi alterado pela 

presente lei. 

Art. 5°. Fica criada, por desmembramento da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODOVIAS, 

órgão subordinado exclusivamente ao Prefeito, cujas atribuições serão as 

seguintes: 

I. planejar, estudar e projetar o Sistema Rodoviário do Município; 

II. construir, manter e operar as vias integrantes do Plano Rodoviário do 

Município; 
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III. planejar, normatizar, fiscalizar o trãnsito e zelar por sua segurança, nas 

vias municipais; 

IV. cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, atos, e demais normas 

pertinentes à atividade rodoviária; 

V. manter o Órgão a que se vincula, permanentemente, informado de suas 

atividades; 

VI. entender-se e cooperar com autoridades públicas, nos assuntos de seu 

interesse e, bem assim, com entidades públicas e privadas que atuem 

ou tenham interesse nos setores de transporte público; 

VII. firmar convénios, acordos, contratos e demais instrumentos de atos 

reguladores de vínculos obrigacionais com órgãos públicos ou entidades 

federais, estaduais ou municipais, privadas e pessoas físicas; 

VIII. elaborar estudos e projetos de engenharia destinados a orientar a 

construção, reconstrução, melhoramentos e conservação das rodovias 

do Estado; 

IX. observadas as prescrições legais, conceder, regulamentar, coordenar, 

supervisionar e fiscalizar as concessões de exploração de vias 

municipais sob sua circunscrição; 

X. fiscalizar e acompanhar todos os serviços concedidos, organizados e 

operados por concessionárias, nos termos da legislação vigente; 

XI. aprovar preços para execução de estudos, serviços e obras de seu 

interesse, quando confiados à iniciativa privada; 

XII. manter adequado serviço de divulgação e informação ao público, sobre 

os assuntos que lhe são afetos; 

XIII. racionalizar o parque de máquinas e veículos, objetivando a 

padronização de todo o material necessário as suas atividades; 
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XIV. zelar pela incolumidade das rodovias, leito estradas e faixas de domínio, 

impedindo, embargando e removendo obras, construções, serviços e 

atividades iniciadas sem a devida autorização ou que ponham em risco a 

fluéncia e a segurança do trãnsito e das obras de infra-estrutura 

rodoviária municipal; 

XV. normatizar, examinar e autorizar a instalação de engenhos publicitários 

ao longo das estradas, a construção de acessos, bem como a ocupação e 

a utilização do leito e faixa de domínio das estradas, inclusive as suas 

adjacéncias naturais, para realização de obras, serviços e atividades de 

interesse público ou social, estabelecendo, quando pertinentes, os 

valores das contraprestações pecuniárias, além de promover a cobrança 

e fiscalização dos respectivos pagamentos; 

XVI. estabelecer Faixas NON A EDIFICANDI ao longo das vias municipais e 

propor ao gabinete do prefeito a sua decretação; 

XVII promover, quando for o caso a pavimentação de rodovias municipais, 

vicinais e de acesso às sedes dos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, bem como a distritos, localidades e povoados; e 

XVIII. executar, por determinação governamental, obras de construção civil de 

interesse do Município de Trajano de Moraes. 

XIX. desempenho de outras competéncias afins. 

Art. 6°. A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, criada pela Lei Municipal 

n° 628, de 27 de abril de 2016, passa a ter, doravante, as seguintes atribuições: 

I. desenvolver estudos sobre a ocupação e propriedade, assim como a 

estrutura urbana e rural do município, com a finalidade de elaborar 

projetos habitacionais; 
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II. desenvolver estudos e fixar critérios para a utilização das terras sejam 

públicas ou privadas, e identificar terras abandonadas e 

subaproveitadas no âmbito do município; 

III. organizar serviços e documentação cartográfica, topográfica e cadastral, 

bem como de estatísticas imobiliárias, necessárias para atingir a 

organização urbana e rural do município; 

IV. promover regularização fundiária e intermediar conflitos pela posse das 

terras no ãmbito municipal; 

V. instaurar processos de aquisição de terras, através de procedimentos 

administrativos ou por meio de desapropriação, para regularização 

fundiária urbana e rural; 

VI. atuar junto à população para consolidação e regularização habitacional 

em terras públicas no ãmbito do município; 

VII. participar na reformulação das políticas públicas de desenvolvimento 

econõmico e social de interesse habitacional; 

VIII. fomentar subsídios para a execução de políticas públicas de 

desenvolvimento agrícola, urbano e local, sobretudo, introduzindo 

valores de sustentabilidade e de preservação ambiental; 

IX. trabalhar conjuntamente com outras esferas de poder para o 

desenvolvimento de suas finalidades com as organizações 

representativas da sociedade civil; 

X. Integrar com os órgãos municipais de assisténcia social visando, 

execução, orientação, aprimoramento dos conceitos de habitação no 

ãmbito do município, bem como, atender a polução carente quando 0 

assunto se referir a habitação; 
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XI. desenvolver projetos em conjunto com as demais secretarias 

municipais, colocando em prática a pintura de paisagens nos 

aglomerados habitacionais; 

XII. integrar com os órgãos municipais de meio ambiente visando, execução, 

orientação e aprimoramento das habitações sociais implementadas com 

valores de sustentabilidade ambiental. 

XIII. mobilizar a sociedade para desenvolvimento de projetos e programas que 

visem e estimule a utilização, doação e colaboração mutua de matérias 

primais e mão de obra para aprimoramento da habitação. 

XIV. desempenho de outras competências afins. 

Art. 7°. A Superintendência de Contratos e Convénios e toda estrutura que se 

segue passa a estar subordinada à Secretaria Municipal de Governo, ficando 0 

Poder Executivo autorizado a proceder os remanejamentos orçamentários 

necessários para tal deslocamento. 

Paragrafo único. Fica criada, na estrutura da Superintendència de Contratos e 

Convénios a GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS 

com a atribuição de planejar, projetar, coordenar a implantação e auxiliar na 

fiscalização de convênios que o Município venha a celebrar com órgãos e 

administração indireta federais e estaduais. 

Art. 8°. O Prefeito, por decreto, fica autorizado a promover as suplementações 

orçamentárias que se fizerem necessárias para suprir as necessidades das 

secretarias e órgãos criados ou reestruturados por esta lei através da anulação ou 

cancelamento de créditos orçamentários da secretaria de origem. 
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Art. 9°. A Lei Municipal n° 628 de 27 de abril de 2006, que dispõe sobre a 

reestrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes, além de 

outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2°. A estrutura administrativa dividir-se-á em unidades 
descentralizadasda Administração, assim distribuídas: 
I -Órgãos de Assessoria Direta: 

a) Gabinete do Prefeito; 
b) Procuradoria-Geral do Município; 
c) Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento; 
d) Secretaria Municipal de Governo; 

d.l) Superintendência de Contratos e Convênios 
d.l.l) Gerência Municipal de Convénios 
Federais e Estaduais 

e) Secretaria Municipal de Administração e Reestruração; 
II -Órgão de Ação Setorial: 

i) Secretaria Municipal de Habitação; 
j) Secretaria Municipal de Educação; 

m) Secretaria Municipal de Estradas e Rodovias; 
n) Secretaria Municipal de Cultura; 
o) Secretaria Municipal de Esportes;" 

Art. 10. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Secretário Municipal de Cultura", 

agente político, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a quem 

está exclusivamente ao subordinado, remunerado pelo símbolo SEC que reflete o 

subsídio fixado através de Lei de iniciatïva da Cãmara Municipal que na forma do 

art. 29, V,da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para 

coordenar e exercer as funções inerentes a Secretaria Municipal de Cultura. 

Parágrafo único. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Sub-secretário Municipal 

de Cultura", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
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Municipal, remunerado pelo símbolo CAS-1, para auxiliar e eventualmente 

substituir nos impedimentos o Secretário Municipal de Cultura. 

Art. 11. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Secretário Municipal de Esporte e 

Lazer", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a 

quem está exclusivamente ao subordinado, remunerado pelo símbolo SEC que 

reflete o subsídiofixado através de Lei de iniciativa da Cãmara Municipal que na 

forma do art. 29, V,da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

para coordenar e exercer as funções inerentes a Secretaria Municipal de Esporte 

e Laser. 

Parágrafo único. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Sub-secretário Municipal 

de Esporte e Lazer", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo 

Prefeito Municipal, remunerado pelo símbolo CAS-1, para auxiliar e 

eventualmente substituir nos impedimentos o Secretário Municipal de Esporte e 

Lazer. 

Art. 12. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Secretário Municipal de Estradas 

e Rodovias", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 

Municipal, a quem está exclusivamente ao subordinado, remunerado pelo 

símbolo SEC que reflete o subsídio fixado através de Lei de iniciativa da Cãmara 

Municipal que na forma do art. 29, V,da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, para coordenar eexercer as funções inerentes a Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer. 

Parágrafo único. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Sub-secretário Municipal 

de Estradas e Rodovias", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo 
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Prefeito Municipal, remunerado pelo símbolo CAS-1, para auxiliar e 

eventualmente substituir nos impedimentos o Secretário Municipal de Estradas e 

Rodovias. 

Art. 13. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Sub-secretário Municipal de 

Saúde", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo PrefeitoMunicipal, 

remunerado pelo símbolo CAS-1, para auxiliar e eventualmente substituir nos 

impedimentos o Secretário Municipal de Saúde. 

Art. 14. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Sub-secretário Municipal de 

Educação", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo 

PrefeitoMunicipal, remunerado pelo símbolo CAS-1, para auxiliar e 

eventualmente substituir nos impedimentos o Secretário Municipal de Educação. 

Art. 15. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Sub-secretário Municipal de 

Trânsito e Transportes", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo 

PrefeitoMunicipal, remunerado pelo símbolo CAS-1, para auxiliar e 

eventualmente substituir nos impedimentos o Secretário Municipal de Tránsito e 

Transportes. 

Art. 16. Fica criado 1 (um) cargo nominado "Sub-secretário Municipal de Obras 

e Serviços Públicos", agente político, de livre nomeação e exoneração pelo 

Prefeito Municipal, remunerado pelo símbolo CAS-1, para auxiliar e 

eventualmente substituir nos impedimentos o Secretário Municipal de Obras e 

Serviços Públicos. 
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Art. 17. Ficam criados 2 (cargos) cargos nominados "Assessor Jurídico do 

Prefeito", agentes administrativos, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 

Poder Executivo, para prestar assessoria unipessoal com base em conhecimentos 

técnicos superiores em Direito com subordinação administrativa exclusiva ao 

Prefeito remunerados na forma dos anexos da Lei pelo símbolo CAS-ESPECIAL. 

Art. 18. Ficam criados na estrutura do Gabinete do Prefeito 2 (dois) cargos 

nominados "Assistente governamental", agente administrativo, de livre 

nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para prestar assessoria 

unipessoal com base em conhecimentos técnicos, com subordinação 

administrativa ao Chefe de Gabinete do Prefeito, remunerados na forma dos 

anexos da Lei pelo símbolo CAS-1. 

Art. 19.Ficam criados na estrutura do Gabinete do Prefeito 2 (dois) cargos 

nominados "Assessor de imprensa", agente administrativo, de livre nomeação e 

exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para prestar assessoria unipessoal 

com base em conhecimentos técnicos, com subordinação administrativa ao Chefe 

de Gabinete do Prefeito, remunerados na forma dos anexos da Lei pelo símbolo 

CAS-1. 

Art. 20.Fica criado na estrutura da Procuradoria-Geral do Município 1 (um) 

cargo nominado "Analista Jurídico", agente administrativo, de livre nomeação e 

exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para prestar assessoria unipessoal 

com base em conhecimentos técnicos superiores de direito, inclusive emitindo 

pareceres em processo administrativos, com subordinação administrativa ao 

Procurador-Geral do Município, remunerados na forma dos anexos da Lei pelo 

símbolo CAS-ESPECIAL. 
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Art. 21.0 cargo de Superintendente de Contratos e Convênios passa a ser 

remunerado com o símbolo SUP-1. 

Art. 22.Fica criado na estrutura da Superintendência de Contratos e Convênios 1 

(um) cargo nominado "Gerente Municipal de Convênios Federais e Estaduais", 

agente administrativo, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 

Executivo, para prestar assessoria unipessoal com base em conhecimentos 

técnicos, com subordinação administrativa ao Superintendente de Contratos e 

Convênios, remunerados na forma dos anexos da Lei pelo símbolo CAS-1. 

Art. 23.Fica criado na estrutura da Superintendência de Contratos e Convênios 3 

(três) cargos nominados "Sub-gerente Municipal de Convênios Federais e 

Estaduais", agente administrativo, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 

Poder Executivo, para prestar assessoria unipessoal com base em conhecimentos 

técnicos, com subordinação administrativa ao Gerente Municipal de Convénios 

Federais e Estaduais, remunerados na forma dos anexos da Lei pelo símbolo 

CAS-2. 

Art. 24. Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Estradas e 

Rodovias 32 (trinta e dois) cargos nominados "Chefe de manutenção de 

trecho",com as nomenclaturas complementadas conforme incisos abaixo, 

agentes administrativos, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 

Executivo, remunerados pelo símbolo CAS-3,para coordenar, executar e 

supervisionar as ações decorrentes de programas de manutenção de estradas e 

rodovias nos respectivos trechos. 

I. Chefe de Manutenção do Trecho de Córrego Vermelho 
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II. Chefe de Manutenção do Trecho de Carucango 

III. Chefe de Manutenção do Trecho de Mata-cachorro 

IV. Chefe de Manutenção do Trecho de Forges 

V. Chefe de Manutenção do Trecho da Fazenda Soledade 

VI. Chefe de Manutenção do Trecho de Ponte Nova-Tapera 

VII. Chefe de Manutenção do Trecho de Ponte Nova -Maria Mendonça 

VIII. Chefe de Manutenção do Trecho de Maria Mendonça -Ponte de Zinco 

IX. Chefe de Manutenção do Trecho do Alto Macabu 

X. Chefe de Manutenção do Trecho do Arranchadouro 

XI. Chefe de Manutenção do Trecho do Gravatá 

XII. Chefe de Manutenção do Trecho de São Caetano 

XIII. Chefe de Manutenção do Trecho de Santa Luiza 

XIV. Chefe de Manutenção do Trecho do Córrego Frio 

XV. Chefe de Manutenção do Trecho da Fazenda das Neves e Piedade 

XVI. Chefe de Manutenção do Trecho da Barra dos Passos e Lagoinha 

XVII. Chefe de Manutenção do Trecho do Retiro 

XVIII. Chefe de Manutenção do Trecho da Buracada 

XIX. Chefe de Manutenção do Trecho de Santa Maria do Rio de Grande 

XX. Chefe de Manutenção do Trecho de São Lourenço e Boa Sorte 

XXI. Chefe de Manutenção do Trecho de Serra das Almas 

XXII. Chefe de Manutenção do Trecho de Sumidouro 

XXIII. Chefe de Manutenção do Trecho da Babilõnia 

XXIV. Chefe de Manutenção do Trecho de São Francisco 

XXV. Chefe de Manutenção do Trecho da Fazenda da Cachoeira 

XXVI. Chefe de Manutenção do Trecho de Campista 

XXVII. Chefe de Manutenção do Trecho de Leitão da Cunha 

XXVIII. Chefe de Manutenção do Trecho da Caixa d'água 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES 
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça Waldemar Magalhães, n° O1 —Centro — Trajano de Moraes — RJ 
Cep: 28.750-000 Telefone — (Oxx) 22-2564-2531 

XXIX. Chefe de Manutenção do Trecho do Cafõfo 

XXX. Chefe de Manutenção do Trecho de Barro Alto 

XXXI. Chefe de Manutenção do Trecho de Barra do Lírio 

XXXII. Chefe de Manutenção do Trecho de Bico da Coruja 

Art. 25.Ficam criados 32 (trinta e dois) cargos nominados "Sub-chefes de 

manutenção de trecho", com as nomenclaturas complementadas conforme 

incisos do artigo anterior, agentes administrativos, de livrenomeação e 

exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para auxiliar na execução das 

atividades dos respectivos chefes, substituindo-os em seus eventuais 

impedimentos. 

Art. 26. Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde 02 (dois) 

cargos nominados "Assistente governamental", agente administrativo, de livre 

nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para prestar assessoria 

unipessoal, subordinado ao Secretario Municipal de saúde, com base em 

conhecimentos técnicos, remunerados na forma dos anexos da Lei pelo símbolo 

CAS-1. 

Art. 27. Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde 05 (cinco) 

cargos nominados "Coordenador de transporte emergencial e ambulâncias", 

com as nomenclaturas complementadas conforme incisos abaixo, agentes 

administrativos, de livrenomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, 

remunerados pelo símbolo CAS-3,para coordenar, executar e supervisionar o 

serviço de transporte emergencial de pacientes (ambulãncias) nos postos de 

saúde respectivos 

I. Coordenador de transporte emergencial e ambulàncias de Dr. Elias. 
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II. Coordenador de transporte emergencial e ambulãncias de Maria Mendonça. 

III. Coordenador de transporte emergencial e ambulãncias de Visconde de 

Imbé. 

IV. Coordenador de transporte emergencial e ambulãncias de Vila da Grama. 

V. Coordenador de transporte emergencial e ambulâncias de Sodrelândia. 

Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Tra~ano de ' oraes, 27 de junho de 2018. 
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