
LEI Nº 1.283, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2010.

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, 
CULTURA,  TURISMO E ESPORTES,  ALTERA 
DISPOSITIVOS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2011, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

RENATO  RAUPP  RIBEIRO,  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 da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes, com as seguintes atribuições:

I  –  formulação  de  políticas  públicas  e  a  coordenação  da  implementação  de 
ações, diretamente ou em parceria, com entidades públicas e privadas, de programas, 
projetos e atividades voltados para o atendimento aos jovens;

II  –  fomentar  a  elaboração  de  políticas  públicas  para  o  segmento  juvenil 
municipal,

III -  interagir com os Poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas 
amplas para a juventude;

IV - apoiar e incentivar a produção, a valorização e a difusão das manifestações 
artísticas e culturais;

V - promover o cadastro do patrimônio histórico e do acervo cultural público e 
privado, fornecendo orientação técnica necessária;

VI -  promover ações culturais em cooperação com os municípios do Vale do 
Gravataí e da Região Metropolitana e Delta do Jacuí;

VII  –  promover  o  desenvolvimento  do  processo  cultural  no  plano  técnico-
didático-pedagógico;

VIII  -  participar  de  atividades  de  planejamento,  monitoramento  e 
acompanhamento  de ações de implementação nas áreas de interesse,  visando o 
desenvolvimento cultural;

IX – firmar intercâmbio cultural com áreas afins de outros entes da Federação,  
visando a proporcionar um maior relacionamento das áreas de cultura;

X  - organização e manutenção da biblioteca municipal; 

XI -  organização e a promoção de eventos turísticos e culturais; 

XII – implantar e manter o conselho municipal de turismo e o de cultura;

XIII  -  coordenar  a  execução  das  atividades  inerentes  à  promoção  e 
desenvolvimento do turismo, o que compete:

a) elaboração da política do turismo, com vista ao desenvolvimento do setor;
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b)  promoção  e  divulgação  das  potencialidades  turísticas  do  Município,  em 
cooperação com os Municípios da Região do Vale do Gravataí e Estado;  

c)  estímulo,  cooperação  e  intercâmbio  com  entidades  ligadas  ao  turismo, 
inclusive organismos regionais e estaduais;

d)  coordenar  eventos  comunitários,  procurando  sua  inserção  no  calendário 
Municipal de eventos;

e)  divulgar  o  Município  em  Eventos  promovidos  por  organismos  Federaais, 
Estaduais e/ou particulares;

f) elaborar o plano de desenvolvimento turístico para o Município;

g) promover os pontos turísticos do Município;

h) realizar palestras, encontros com os empresários para ampla divulgação dos 
eventos, pontos turísticos e oportunidades de negócios no Município;

i) sugerir às demais Secretarias medidas que visem a melhoria da qualidade do 
turismo no Município.

XIV  - coordenação e a execução de políticas públicas na área de esporte e 
lazer, bem como a promoção de seu desenvolvimento e a articulação em parceria 
com as organizações públicas e privadas;

XV  -  a  formulação  de  políticas,  proposição  de  diretrizes  e  coordenação  da 
implementação de ações públicas de programas, projetos e atividades voltados ao 
desporto e ao lazer da população do Município; 

XVI - o planejamento, a normatização, a coordenação, a execução e a avaliação 
da  política  municipal  do  desporto,  compreendendo  o  amparo  ao  desporto,  a 
promoção, a documentação, e a difusão das atividades desportivas e a promoção do 
esporte amador; 

XVII - a deliberação, a normatização e a implementação de assuntos voltados à 
política municipal de lazer e recreação; 

XVIII - a valorização do lazer como forma de promoção social; 

XIX - a apoiar da prática esportiva em todo o Município, abrangendo as mais 
diversas modalidades esportivas; 

XX – desempenhar outras atribuições pertinentes incumbidas ou delegadas pelo 
Prefeito.

Art. 2º. A Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes tem a 
seguinte estrutura:

I – Gabinete do Secretário;

II – Departamento da Juventude;

III – Departamento de Cultura e Turismo;

IV – Departamento de Esportes.
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Art. 3º. Fica criado no Quadro de Cargos e Funções, instituído pelo Art. 19 da 
Lei Municipal nº 1037/2008, mais dois Cargo em Comissão, conforme quadro abaixo:

PADRÃO DENOMINAÇÃO DO CARGO Nº DE 
CARGOS

ATRIBUIÇÕES

CC-7 Secretário Municipal 01 Conforme Anexo II da Lei nº 
1037/2008

CC-5 Diretor Geral 01 Conforme Anexo II da Lei nº 
1037/2008

Art. 4º. Fica alterado o Plano Plurianual instituído pela Lei nº 1.170/2009 e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011 instituída pela Lei  nº 1.266/ 
2010, promovendo a exclusão dos Programas 02.003, 03.005 e 03.008, a partir do 
exercício financeiro de 2011, conforme constam no Anexo I desta Lei.

Art.  5º. Institui os Programas e Ações da Secretaria Municipal da Juventude, 
Cultura, Turismo e Esportes, sendo incluídos na Lei nº 1.170/2009 do Plano Plurianual 
2010-2013 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.266/2010, a partir do exercício 
financeiro de 2011, conforme constam no Anexo II à presente Lei.

Art.  6º. Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  regulamentar,  por 
Decreto, a presente Lei. 

Art.  7º. As  despesas  decorrentes  desta  correrão  à  conta  do  Orçamento  do 
exercício de 2011 e posteriores.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2011.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 26 de novembro de 2010. 

       
RENATO RAUPP RIBEIRO

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

                Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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