
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO[

Lei nº 1.853/2013, de 05 de setembro de 2013.

Dá nova redação ao Artigo 2º e 3º da
Lei nº 613 de 12 de fevereiro de 1993.

Gildo  Benjamin  Bortolotto,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz  saber  em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º O art. 2º da Lei 613/93, de 12 de fevereiro de 1993, passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 2º GABINETE DO PREFEITO: é a dependência onde o Chefe do Executivo
Municipal exerce suas atribuições de ordem político-administrativas, sociais e cerimoniais.
Encarrega-se,  ainda  o  órgão,  do  alistamento  de  pessoal,  encaminhamento  de
documentos,  prestação  de  informações  e  tudo  o  mais  que  se  relacionar  com  a
regularização  e  prestação  do  Serviço  Militar  obrigatório;  bem  como  desenvolver  os
serviços e atividades previstas nos convênios mantidos com o Ministério do Trabalho
(Identificação Profissional); Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária – INCRA;
e outros porventura existentes; Centralização dos Serviços de Processamento de Dados e
Sistema de Controle Interno; dá suporte administrativo a sua atuação no desempenho
das funções que lhe forem delegadas, por ato próprio do Executivo Municipal, contando
com as seguintes Unidades de Serviço:

Junta de Serviço Militar – JSM

Centro de Processamento de Dados – CPD

Sistema de Controle Interno  - SCI

Gabinete do Vice-Prefeito(4)”

Parágrafo Único: Decreto do Prefeito Municipal  regulamentará a competência  das

Unidades de Serviço.

Art.2º O art. 3º da Lei 613/93, de 12 de fevereiro de 1993, passa a ter a seguinte

redação:
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“Art.  3º -  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:
órgão encarregado de executar a política agrícola do Município, promovendo o fomento à
produção  agropecuária,  através  de  ações  desenvolvidas  nas  áreas  de  divulgação  de
técnicas,  métodos, e práticas aplicadas à agricultura e pecuária; promoção de cursos
intensivos visando melhorar a condições dos produtores; orientação e assistência técnica
dirigida  especialmente  à  agricultura,  pecuária,  apicultura,  horticultura,  fruticultura,
silvicultura,  avicultura,  suinocultura,  piscicultura,  bem  como  a  outras  atividades
relacionadas ao setor primário; prestação de serviços de “patrulha agrícola”, na forma
regulamentada;  produção  e  distribuição  de  sementes,  mudas  de  espécies  florestais,
ornamentais  e  frutíferas,  nativas  ou  exóticas  e  hortaliças;  elaboração  de  Projetos  e
Implantação de redes de eletrificação e telefonia rural; bem como colaborar nas ações
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar ações de desenvolvimento socioeconômico e a proteção da dignidade da vida
humana, atendidos os princípios formulados nas políticas nacional e estadual de Meio
Ambiente. E terá os seguintes unidades de serviço:” 

Departamento de Patrulha Agricola

Viveiro Municipal

Departamento de Licenciamento Ambiental

Parágrafo Único: Decreto do Prefeito Municipal  regulamentará a competência  das

Unidades de Serviço.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

    

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 05 de setembro de 2013.

Gildo Benjamin Bortolotto
 Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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