
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 1.864/2013, de 26 de novembro de 2013.

Dá nova redação ao Artigo 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da
Lei nº 613 de 12 de fevereiro de 1993 e autoriza
o Poder Executivo a incluir nova ação no Plano
Plurianual  2014/2017  e  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias 2014.

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. 4º da Lei 613/93, de 12 de fevereiro de 1993, passa a ter a seguinte

redação:

Art. 4º- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO: órgão onde se centralizam

os serviços de correspondência, elaboração e publicação de atos de caráter administrativo,

sua distribuição; registros de leis, decretos, portarias, contratos, etc., protocolo e arquivos

de documentos; assentamentos de atos e fatos da vida funcional dos servidores. O órgão

conta com as seguintes unidades de serviço:

     Departamento de Pessoal

     Coordenadoria da Defesa Civil – FUNDEC

     Departamento de Almoxarifado

Parágrafo Único: Decreto do Prefeito Municipal regulamentará a competência das Unidades

de Serviço.

Art 2º O art. 5º da Lei 613/93, de 12 de fevereiro de 1993, passa a ter a seguinte

redação:

 Art.  5º-  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  FAZENDA:  órgão  onde  se  centralizam  os

serviços de cadastro de contribuintes,  lançamento e arrecadação de tributos,  empenho,

liquidação e pagamento de despesas; contabilidade; tesouraria; aquisição, guarda, controle

e conservação de máquinas e utensílios de escritório; cadastro de fornecedores, elaboração

de licitações nos termos da legislação pertinente; fiscalização e aplicação de penalidades

previstas nos Códigos:
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Tributário,  Administrativo  e  de  Obras  e  demais  regulamentos  em  vigor;  desenvolver

atividades  previstas  em  Convênio  com  a  Secretaria  do  Estado  da  Fazenda,  para

fornecimento e Inscrição de produtores Primários, fornecimento de Notas Fiscais e outras

atividades de caráter  fazendário. O órgão conta com as seguintes unidades de serviço:

     Serviço de Contabilidade

     Serviço de Arrecadação

     Serviço de Tesouraria

     Serviço de Licitações e contratos

     Serviço de Compras 

     Serviço de Patrimônio

Parágrafo Único: Decreto do Prefeito Municipal regulamentará a competência das Unidades

de Serviço.

         Art 3º O art. 6º da Lei 613/93, de 12 de fevereiro de 1993, passa a ter a seguinte

redação:

         Art.  6º-  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  EDUCAÇÃO,  CULTURA,  DESPORTOS E

EVENTOS: órgão encarregado de realizar supletivamente o ensino de 1º grau no Município,

promovendo  dentro  das  possibilidades,  o  desenvolvimento  cultural  da  população  pela

promoção  ou  apoio  às  diversas  manifestações  culturais;  manutenção  de  bibliotecas  e

museus; atender o serviço de alimentação escolar; manter o transporte de estudantes na

forma regulamentada; coordenar as atividades desportivas, promovendo e apoiando-as em

suas  várias  modalidades;  é  ainda  o  órgão  encarregado  de  coordenar  a  realização  de

eventos no território do município; atender outras tarefas correlatas que visem o progresso

intelectual, cultural e moral dos habitantes. O órgão conta com as seguintes unidades de

serviço:

     Serviço do Transporte Escolar

     Departamento da Merenda Escolar

     Setor da Cultura, Desportos e Eventos
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Parágrafo Único: Decreto do Prefeito Municipal regulamentará a competência das Unidades

de Serviço.

          Art 4º O art. 7º da Lei 613/93, de 12 de fevereiro de 1993, passa a ter a seguinte

redação:

Art.  7º-  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  TRANSPORTES:  (Alterada  a

denominação para SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e TRÃNSITO pela Lei nº

963,  de  18 de  julho  de 2000)  é o  órgão  encarregado  de  executar  os  serviços  de

construção   e  conservação  de  estradas,  ruas,  praças,  jardins,  calçamentos,  cordões,

esgotos pluviais, pontes e bueiros; construção  e conservação de prédios destinados ao

serviço público; limpeza da cidade, coleta domiciliar  de lixo; manutenção de cemitérios;

manutenção da iluminação pública; realização de outros serviços explorados pelo Município;

serviço de oficina e transportes. O órgão é composto das seguintes unidades de serviço:

     Departamento Municipal das Estradas de Rodagem – DMER

      Departamento Municipal de Serviços Urbanos – D S U

Divisão de Transito 

      Serviço de Manutenção

      Serviço de Oficina

      Serviço de Depósito de Materiais e Estoque

Parágrafo Único: Decreto do Prefeito Municipal regulamentará a competência das Unidades

de Serviço.

          Art 5º O art. 8º da Lei 613/93, de 12 de fevereiro de 1993, passa a ter a seguinte

redação:

Art.  8º-  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: é o órgão

encarregado  de  executar  a  política  de  saúde  no  Município;  segundo  planejamento  do

Conselho Municipal de Saúde (CMS), gerindo os recursos provenientes de Convênio; é ainda

responsável  pela  execução  de  planos,  projetos  e  Campanhas  de  Saúde  Pública,  quer

através de atendimento como também pela eliminação de focos; drenagem e canalização

de  sangas;  programas  de  melhoramento  de  água  potável;  implantação  de  módulos

sanitários; proteção do ambiente natural. 
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             Compete ainda ao órgão, a prestação de assistência social,  através da

mobilização de recursos, realização de campanhas educativas, divulgação de técnicas,

fornecimento  de  gêneros  alimentícios  e  medicamentos  em  situações  emergenciais,

transporte de enfermos na forma regulamentada, etc. O órgão conta com as seguintes

unidades de serviço:

         Hospital Municipal Dr. Pedro Calill

         Divisão de Assistência Social

         Unidades Básicas de Saúde

         Departamento de Vigilância Sanitária

Parágrafo  Único:  Decreto  do  Prefeito  Municipal  regulamentará  a  competência  das

Unidades de Serviço.

Art 6º Ficam incluídas no Plano Plurianual aprovado para o período 2014/2017 e na

Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para o exercício de 2014.

Art 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 26 de novembro de 2013.

   Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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