
LEI Nº 1098, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008.

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALTERA 
A NOMENCLATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA,  INDÚSTRIA E COMÉRCIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul.

Faço  saber,  em cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  VI,  da  Lei  Orgânica  do 
Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º. Fica criada, na Administração Centralizada do Município, a Secretaria Municipal 
de Governo, com as seguintes atribuições:

I – assessorar o Prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais, através da 
atuação junto aos órgãos da Prefeitura, visando a regularidade do cumprimento das diretrizes 
emanadas do Prefeito;

II  -  assessorar  o  Prefeito  nas  relações  com o Poder  Legislativo  Municipal  e  com as 
organizações representativas da sociedade;

III  -  articular-se com o Poder Legislativo Municipal,  visando ao acompanhamento da 
tramitação das proposições do Poder Executivo;

IV - coordenar a representação social e política do Prefeito;

V -  preparar  e  instruir  a  tramitação  e  disposição  de  processos,  papéis  e  documentos 
sujeitos à decisão do Prefeito e que, sendo pertinentes a assuntos afetos a outras Secretarias 
Municipais ou a Órgãos da Administração Municipal, não sejam pelos respectivos titulares 
levados diretamente para despacho;

VI - transmitir e controlar a execução das ordens e determinações emanadas do Prefeito 
Municipal, zelando para que sejam cumpridas dentro dos prazos e dando retorno;

VII - coordenar, programar e acompanhar as ações governamentais, articulando-se com a 
área financeira, visando a elaboração do planejamento orçamentário do Município; 

VIII - planejar e coordenar a captação de recursos externos às finanças do Município, 
com vistas  ao  desenvolvimento  e  implementação  de  projetos  prioritários  e  cuja  execução 
envolva investimentos elevados;

IX - promover a identificação de fontes de recursos e manter contato com organismos 
públicos  e  privados  e  com entidades  financeiras,  com o  fim  precípuo  de  obter  ingressos 
adicionais para investimentos;

X - apoiar o intercâmbio comercial e tecnológico dos agentes econômicos do município, 
bem como encaminhar suas demandas;

XI  –  formular  políticas  de  inserção  regional  e  internacional,  quando  for  o  caso,  da 
produção e das potencialidades do município;

XII – promover a prestação de contas dos recursos recebidos, dentro dos prazos legais;

XIII – desempenhar outras atribuições pertinentes incumbidas ou delegadas pelo Prefeito.
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Art. 2º. A Secretaria Municipal de Governo tem a seguinte estrutura:

I – Gabinete do Secretário;

II – Unidade de Captação de Recursos;

III – Unidade de Elaboração de Projetos;

IV – Unidade de Prestação de Contas.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio passa a denominar-
se  “Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio  Ambiente”,  sendo 
incluídas mais as seguintes atribuições:

I – coordenar ações, executar planos, programas, projetos e atividades de preservação e 
recuperação ambiental;

II  -  propor,  implementar  e  acompanhar,  em conjunto com a  Secretaria  Municipal  de 
Educação, programas de Educação Ambiental para o Município;

III – manter intercâmbio com entidades públicas e privadas de pesquisa e de atuação na 
proteção do Meio Ambiente;

IV – acompanhar e analisar os estudos de impacto ambiental das atividades que venham a 
se instalar no Município;

V – promover o licenciamento ambiental de atividades de competência municipal;

VI – executar outras atividades compatíveis e necessárias à proteção ambiental.

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente 
passa a ter a seguinte estrutura:

I – Gabinete do Secretário;

II – Unidade de Agricultura;

III – Unidade de Indústria e Comércio;

IV – Unidade de Meio Ambiente.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a relotar, por Decreto, os cargos 
em comissão e funções gratificadas previstas em Lei para os órgãos que estão sendo criados 
pela presente Lei. 

Art. 6º. As despesas decorrentes desta correrão à conta do Orçamento do exercício de 
2009 e posteriores.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2009.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 11 de novembro de 2008. 

       
João Carlos Fialho Gomes

Prefeito Municipal
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Ferdinando de J. Mota Jr.
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Adauri Maciel da Silveira
Sec. Mun. da Fazenda

Fátima Cledi Soares Soares
Sec. Mun. da Educação

Rosa Maria Reis e Silva
Sec. Mun. de Assistência Social

José Alfredo Bergmüller
Sec. Mun. de Agricultura, Indústria e Comércio

Renato Raupp Ribeiro
Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos

Patrícia Ghilardi Costa
Sec. Mun. da Saúde

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

            Ferdinando de J. Mota Jr.
Sec. Mun. de Administração e Planejamento


	       
	João Carlos Fialho Gomes

