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Prefeitura MuniCiP~1dk Santa CruzCabrália
secretarta Municipal de Governo

confere cam Originai
LEI N° 034712005

Altera a Lei n. 0202/2001, criando a
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas
e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, ESTADO DA BAHIA.

Faço saber que a Câmara Municipaldecreta e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 10 - Fica criada a Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas, com a finalidade
de promover maior integração dos índios entre si e destes com os demais membros da
comunidade, possibilitando seu bem-estar, cabendo-lhe, entre outras coisas:

I. facilitar a integração entre índios e não índios no município;

II. incentivar e apoiar iniciativas voltadas à preservação e divulgação da cultura
indígena;

III. proporcionar condições de divulgação da língua pataxó, possibilitando seu
aprendizadoa todos os índios e a outros interessados;

IV. promover campanhas que tenham por objetivo o respeito ao meio-ambiente;

V. apoiarmedidas que visem fortalecer;as associações e cooperativas indígenas;

VI. contribuir para a educação indígena profissional para o desenvolvimento
sustentável das aldeias pataxó;

VII. promover o intercâmbio de conhecimentos e vivências com representantes de
outras etnias indígenas;

VIII. estimular lideranças, junto ao Conselho Indígena, que possam desenvolver, de
forma articulada com a comunidade indígena, atividades produtivas para o
aumento da renda familiar, nas áreas do artesanato, da pesca, do turismo, da
agricultura e do comércio;
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IX. implementar, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e em
parceria com a FUNASA, ações preventivas para assegurar saúde à
comunidade indígena;

X. promover, em parceria com o órgão municipal competente, atividades
desportivas e recreativas, inclusive em intercâmbio com outras comunidades e
etnias;

XI. facilitar a capacitação e o treinamento de mão-de-obra indígena, possibilitandoa
sua inserção no mercado de trabalho;

XII. auxiliar na idEmtificaçãode pessoas não indígenas na aldeia, para evitar o uso
irregularda identidade indígena, em parceria com a FUNAI;

XIII. intermediar e coordenar reuniões de lideranças da comunidade indígena com
representantes do governo municipal,objetivando melhor interação;

XIV. apoiar o Conselho Geral e Deliberativo das aldeias indígenas localizadas no
município, no que for solicitado.

XV. manter relacionamento com a FUNAI e outros órgão que tratam de assuntos
indígenas;

XVI. eXecutar outras políticas que tenham por objetivo favorecer a comunidade
indígena.

Art. 3° - Ficam criados os cargos de Secretário Municipal de Assuntos Indígenas,
Diretor de Relações Étnicas e Sociais e Assistente do Secretário, em conformidade
com o anexo I desta Lei, também em provimento em comissão, os quais passam a
integrar a Lei de OrganizaçãoAdministrativaMunicipal e sua Estrutura.
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Art. 4° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a definir, mediante Decreto,
outras áreas de atuação da Secretaria objeto desta Lei, com vistas à complexidadedamatéria.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa z Cabrália, 18 de abril de 2005.
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José U idino Alves Pinto

P~itó Municipal

Confere CO'" o
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