
LEI Nº 1.175, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004. 
 
 
 
  ESTABELECE NOVA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
 

CAPÍTULO  I 
 

DOS PRINCÍPIOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Art. 1º . A Prefeitura Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do Sul, adotará o 
planejamento como instrumento de ação para o desenvolvimento físico-territorial, 
econômico, social e cultural da comunidade, bem como para a aplicação dos recursos 
humanos, materiais e financeiros do Governo Municipal. 
 
Art. 2º. As atividades da Administração Municipal, e especialmente a execução de planos 
e programas de Governo, serão de permanente coordenação. 
 
Art. 3º. A Coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante 
atuação das chefias e a realização sistemática de reuniões com a participação dos 
Secretários e Chefias subordinadas, sob a direção do chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 4º.  Os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, visando a 
modernização e racionalização dos métodos de trabalho, com o objetivo de proporcionar 
melhor atendimento ao público, através de rápidas decisões, sempre que possível com 
execução imediata. 
 
Art. 5º.  A Administração Municipal deverá promover a integração da comunidade na vida 
política administrativa do Município através de órgãos coletivos, compostos de servidores 
municipais, representantes de outras esferas do governo e munícipes com atuação 
destacada na coletividade ou com conhecimentos específicos de problemas locais. 
 
Art. 6º.  Na elaboração e execução de seus programas a Prefeitura estabelecerá o critério 
de prioridade, segundo a essencialidade da obra e/ou serviço e o atendimento do interesse 
público. 
 
Art. 7º.  A Prefeitura procurará elevar a produtividade dos seus servidores, evitando o 
crescimento do seu quadro de pessoal através da seleção rigorosa de seus servidores e do 



treinamento e aperfeiçoamento dos servidores existentes, a fim de possibilitar o 
estabelecimento de níveis adequados de remuneração e a ascensão sistemática e funções 
superiores. 

CAPÍTULO  II 
 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Art. 8º.  A estrutura administrativa básica da Prefeitura constitui-se dos seguintes órgãos, 
diretamente subordinados ao Prefeito Municipal: 

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 
a) Gabinete do Prefeito; 
b) Secretaria Municipal da Administração; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Central do Sistema de Controle Interno; 
e) Departamento de Cultura e Turismo; 
f) Departamento de Meio Ambiente. 

II - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL: 
a) Secretaria Municipal do Planejamento; 
b) Secretaria Municipal da Fazenda. 

III - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA: 
a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
b) Secretaria Municipal de Educação; 
c) Secretaria Municipal da Saúde e Bem-Estar Social; 
d) Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio. 

IV - ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DE DESCONCENTRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA: 
a) Núcleo de Atividade de Interesse Comum, União e Estado; 
b) Conselhos Municipais e Comunitários. 

 
 

CAPÍTULO  III 
 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
 

Art. 9º. Integram os Órgãos de Assessoramento: o Gabinete do Prefeito Municipal; a 
Secretaria Municipal da Administração; a Assessoria Jurídica; a Central do Sistema de 
Controle Interno; o Departamento de Cultura e Turismo; e o Departamento de Meio 
Ambiente. 
 
Art. 10. Aos Órgãos de Assessoramento compete: 

I – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL: 
a) assistência ao Prefeito Municipal nas funções políticas, administrativas, sociais e de 
cerimonial, especialmente as de relações públicas, de representação e de divulgação; 
b) a elaboração da correspondência pessoal do Prefeito e preparar seus contatos com os 



titulares de órgãos municipais. 
 
Parágrafo Único - Compõem o Quadro do Gabinete do Prefeito Municipal os servidores 
que forem designados através de Portaria. 
 
 II – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO: 
a) elaboração da correspondência oficial do Executivo; 
b) toda a atividade relacionada com a conservação e manutenção do prédio da Prefeitura 
Municipal; 
c) serviços de distribuição e remessa da correspondência de todos os órgãos do Município; 
d) a supervisão técnica dos sistemas de pessoal, orçamento e pesquisa, entendo-se por 
sistemas, a forma de organização funcional, através da qual são articuladas parcelas de 
ação e de responsabilidade entre unidades da estrutura orgânica do Município que 
exercitem atividades comuns ou que, não sendo comuns, necessitem de coordenação 
central, qualquer que seja o setor de atuação da área de competência em que situem suas 
funções; 
e) acompanhar, junto ao Legislativo, o andamento dos projetos de lei, verificar os prazos 
do processo legislativo e no adimplemento das datas de sanção, promulgação, publicação e 
veto; 
f) registro e publicação de todos os atos do Executivo Municipal; 
g) todas as atividades relacionadas com a seleção e treinamento de pessoal; 
h) elaboração e assentamento dos atos do Executivo Municipal; 
i) determinar a formalização dos atos oficiais que devam ser assinados pelo Prefeito, 
promovendo sua numeração e publicação; 
j) providenciar a redação das leis, decretos, portarias, contratos e outros atos de interesse 
da administração; 
l) promover a lavratura dos atos referentes ao pessoal, como: férias, licenças, admissões, 
etc.; 
m) aplicar, fazer aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis, regulamentos e demais 
atos referentes a pessoal e estabelecer normas destinadas a uniformizar a aplicação da 
legislação do pessoal; 
n) executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 
 
III - ASSESSORIA JURÍDICA: 
a) assessorar o Prefeito Municipal e demais órgãos da Prefeitura nos assuntos de natureza 
jurídica, submetidos à sua apreciação, emitindo parecer a respeito quando for o caso; 
b) opinar sobre projetos de lei a serem encaminhados ao Legislativo Municipal, instruir os 
vetos que o Prefeito opor aos projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal; elaborar 
minutas de contratos a serem firmados, nos quais a municipalidade seja parte interessada; 
c) proceder a cobrança pelas vias judiciais e extrajudiciais da dívida ativa; 
d) analisar e visar todos os processos licitatórios; 
e) assessorar permanentemente a Central do Sistema de Controle Interno do Município; 
f) representar o Município em juízo. 
 
Art. 11. A Central do Sistema de Controle Interno será tem suas atribuições definidas no 
Decreto Municipal nº 1.019, de 18 de março de 2004. 
 
Art. 12. A competência do Departamento de Cultura e Turismo do Município está 



definida na Lei Municipal nº 756, de 16 de fevereiro de 2001. 
 
Art. 13. A competência do Departamento de Meio Ambiente do Município está definida 
na Lei Municipal nº 1.037, de 22 de outubro de 2003. 
 
 

CAPÍTULO  IV 
 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

Art. 14. Integram os Órgãos da Administração Geral a Secretaria Municipal do 
Planejamento e a Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
Art. 15. Aos Órgãos da Administração Geral compete: 
I - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO: 
a) acompanhamento e avaliação sistemática do desempenho das Secretarias na consecução 
dos objetivos formulados em seus planos, programas, convênios e orçamentos; 
b) acompanhamento na elaboração dos orçamentos anuais das Secretarias e 
acompanhamento da execução orçamentária;  
c) a promoção de estudos, pesquisas, planos e projetos relacionados com o 
desenvolvimento físico, social e econômicos ligado à sua área de atuação ou de caráter 
multidisciplinar ou de prioridade especial; 
d) compilação de dados e informações técnicas, sua revisão e divulgação sistemáticas 
entre as Secretarias e demais órgãos da administração; 
e) política de desenvolvimento municipal e a promoção da elaboração, atualização, revisão 
e controle da ampliação do Plano diretor físico do Município; 
f) aplicação dos códigos e normas referentes às edificações particulares, a estética urbana, 
ao zoneamento, aos loteamentos e seus desmembramentos, segundo as diretrizes do 
planejamento geral do Município; 
g) organização do protocolo e arquivo; 
h) a fiscalização dos costumes e posturas municipais; além das atribuições previstas na Lei 
Orgânica para o Poder Público Municipal, na área da Habitação e outras atividades 
correlatas 

II - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: 
a) a elaboração da proposta orçamentária, o controle do orçamento, e o processamento 
contábil da receita e da despesa; 
b a aplicação das leis fiscais e de todas as atividades relativas a lançamentos de tributos e 
arrecadação das rendas municipais, fiscalização dos contribuintes, recebimento, guarda e 
movimentação de bens e valores; 
c) elaboração e execução, conjuntamente com a Secretaria Municipal da Administração e 
Secretaria Municipal do Planejamento, dos orçamentos do município e da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 
d) administração dos bens patrimoniais, tombamento, registro, inventário, proteção e 
conservação dos bens móveis e imóveis de propriedade do Município, compras e 
licitações. 
 
 

CAPÍTULO  V 



 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 

 
Art. 16. Integram os Órgãos da Administração Específica, a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos; a Secretaria Municipal de Educação; a Secretaria Municipal da 
Saúde e Bem Estar Social e a Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio. 
 
Art. 17. Aos Órgãos da Administração Específica, compete: 

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC OS: 
a) a elaboração de projetos, construção e conservação de obras públicas municipais, assim 
como dos próprios da Prefeitura; 
b) a abertura e conservação de ruas e logradouros públicos, parques, praças e jardins; 
c) a conservação, construção e manutenção de estradas e caminhos integrantes do sistema 
viário do Município; 
d) licenciamento e fiscalização de obras particulares; 
e) execução do Plano Rodoviário Municipal: 
f) acompanhamento da implantação das normas de urbanismo, segundo planos e projetos 
elaborados pela Equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal; 
g) fiscalização e manutenção do sistema de transportes, oficinas, limpeza pública, 
administração dos cemitérios públicos, manutenção dos serviços de iluminação pública; 
h) fiscalização das posturas municipais e outros serviços correlatos. 

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
a) todas as atividades relacionadas à educação, a cultura, o desporto e o turismo do 
Município; 
b) instalação e manutenção de estabelecimentos municipais de ensino; 
c) coordenação das atividades educacionais, especialmente as relacionadas com o ensino 
de 1º grau; 
d) instituição de cursos ou estágios de orientação pedagógica ao magistério municipal; 
e) manutenção dos serviços pertinentes à merenda escolar: 
f) manutenção de Bibliotecas, Museus, execução de programas culturais, esportivos e 
recreativos; 
g) elaboração e reestruturação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal; 
h) elaboração, conjuntamente com o Conselho Municipal de Educação, do Plano 
Municipal de Educação, anual, plurianual e decenal. 

III - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM-ESTAR SOC IAL : 
a) promover os serviços de assistência médica-odontológica à população carente do 
Município; 
b) encaminhar aos postos de saúde, hospitais e outros serviços de atendimento médico as 
pessoas que necessitam de atendimento; 
c) promover inspeção de saúde nos servidores municipais e nos alunos das escolas 
municipais e estaduais; 
d) realizar os serviços de fiscalização sanitária, em conformidade com a legislação 
específica vigente; 
e) promover o atendimento dos necessitados que se dirijam à Prefeitura em busca de ajuda 
e encaminhar às entidades assistenciais as pessoas que necessitam dessa providência; 
f) realizar o levantamento e assistir permanentemente todas as famílias carentes do 



Município; 
g) fiscalizar a aplicação dos auxílios e subvenções; instituir e executar programas de 
auxílio em convênio com entidades federais e estaduais; 
h) melhoria das condições dos grupos sociais mais necessitados; 
i) prestar assistência médico-odontológica aos servidores municipais e aos alunos das 
escolas públicas. 

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA  E 
COMÉRCIO: 
a) executar as tarefas relacionadas com a economia do Município e  seu desenvolvimento 
agrícola, pastoril, industrial e especialmente sobre as culturas tradicionais do Município, 
através da assistência técnica direta ao homem rural; 
b) promover e desenvolver as atividades da Patrulha Agrícola; 
c) instituir o Plano Municipal de Habitação a nível de pequena propriedade rural; 
d) promover por todos os meios disponíveis o desenvolvimento do Município; 
e) executar as atividades ligadas ao incentivo à agricultura e à pecuária, tais como: 
aquisição e distribuição, em condições favoráveis, de sementes e fertilizantes; aquisição e 
cessão de vacinas; produção e venda de mudas; organização de viveiros municipais, 
visando o florestamento e reflorestamento e incentivo às hortas comunitárias; 
f) praticar todas as atividades que objetivem o aumento da produção e da produtividade 
agropecuária; 
g) praticar todas as atividades que objetivem a incrementação do comércio e a instalação 
de indústrias no Município. 

 
 

CAPÍTULO  VI 
 

DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DE DESCONCENTRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
Art. 18. Integram os Órgãos Consultivos e de desconcentração administrativa, o Núcleo 
de Atividades do Interesse Comum União e Estado e os Conselhos Municipais e 
Comunitários. 
 
Art. 19. O Núcleo de Atividades do Interesse Comum da União e do Estado realiza as 
atividades relacionadas com o peculiar interesse do Município e que é de competência da 
União e do Estado e realizado total ou parcialmente pelo Município, em virtude de 
legislação federal ou estadual, por delegação ou em regime de convênio, com 
subordinação direta ao Prefeito Municipal. 
 
Art. 20 Aos Conselhos Municipais e Comunitários, como órgãos de aconselhamento ao 
Prefeito e de representação comunitária, incumbem estimular o movimento comunitário e 
colaborar com a Administração Municipal nas tarefas de planejamento, fiscalização e 
execução. 
 
Parágrafo Único - Os vereadores são membros natos dos Conselhos Comunitários das 
comunidades que representam no Legislativo Municipal. 
 



 
CAPÍTULO  VII 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 21. Ficam criados todos os Órgãos componentes e complementares d organização 
básica da Prefeitura Municipal, mencionados nesta Lei, os quais serão instalados de 
acordo com as conveniências da Administração. 
 
Art. 22. Fica o Prefeito Municipal autorizado a completar e regulamentar mediante 
Decreto, a organização administrativa da Prefeitura, criando os órgãos de nível inferior ao 
de Secretaria, observando os princípios gerais estabelecidos na presente Lei. 
 
Art. 23. As repartições municipais devem funcionar perfeitamente articuladas em regime 
de mútua colaboração. 
 
§ 1º.  A subordinação hierárquica define-se no enunciado das competências de cada órgão 
administrativo e no Organograma Geral da Prefeitura Municipal que acompanha a 
presente Lei, Anexo I. 
 
§ 2º.  Faz parte integrante da presente Lei a relação das atribuições e competência dos 
Secretários Municipais, Anexo II. 
 
Art. 24. A Prefeitura dará atenção especial ao treinamento de seus servidores fazendo-os, 
na medida das disponibilidades financeiras do Município e da conveniência dos serviços, 
freqüentar cursos e estágios especiais de treinamento e aperfeiçoamento. 
 
Art. 24. Revoga-se a Lei Municipal nº 748, de 16 de janeiro de 2001. 
 
Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 31 de dezembro de 
2004. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 



Secretário Geral do Município 
 



ANEXO I

PREFEITO

Núcleo de Atividades Comuns
Conselhos Municipais e Comunitários

Gabinete do
Prefeito

Assessoria
Jurídica

Central do Sistema
 de Controle Interno

Secretaria da
Administração

Secretaria da
Fazenda

Secretaria do
Planejamento

Secretaria de Obras e
Serviços Públicos

Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde e
Bem-Estar Social

Secretaria da Agricultura,
Indústria e Comércio

Diretoria Geral da Administração
e do Planejamento



ANEXO II 
 

Atribuições e Competências dos Secretários Municipais: 
 

1. Exercer, sob a orientação do Prefeito Municipal, a direção, orientação, 
coordenação e controlar os trabalhos dos órgãos que lhe são subordinados; 

2. zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em critérios de 
prioridades; 

3. participar de reuniões ordinárias da Diretoria Geral da Administração e 
Planejamento e todas as convocadas pelo Prefeito; 

4. apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual dos trabalhos a seu 
cargo; 

5. supervisionar a elaboração da proposta orçamentária e do orçamento – programa 
dos órgãos subordinados; 

6. apresentar ao Prefeito, periodicamente, relatório das atividades de seu órgão; 

7. proferir despachos em processos atinentes a assuntos de competência dos órgãos 
que dirige; 

8. sugerir e solicitar ao Prefeito as providências que julgar necessárias para 
proporcionar ou manter o bom andamento dos serviços sob sua responsabilidade; 

9. indicar ao Prefeito, funcionários para o preenchimento das funções de chefia que 
lhe são subordinados ou propor sua destinação; 

10. determinar a realização de sindicância para apuração sumária de faltas e 
irregularidades, bem como sugerir a instauração de inquéritos administrativos; 

11. comunicar a órgão competente as transferências de bens móveis e equipamentos, 
para efeito de atualização do cadastro patrimonial; 

12. aprovar a escala de férias dos servidores de seu órgão, comunicando-o ao órgão 
competente; 

13. promover reuniões mensais de coordenação entre seus subordinados, a fim de 
traçar diretrizes, dirimir dúvidas, ouvir sugestões e discutir assuntos de interesse do 
Município; 

14. baixar instruções, ordens de serviços e outros atos de sua competência que visem a 
boa execução dos trabalhos das unidades sob seu comando; 

15. propor convocação de servidores para prestação de serviços extraordinários; 

16. manter rigoroso controle das despesas dos órgãos sob sua responsabilidade; 



17. visar atestados e certidões, a qualquer título, fornecidos pelos órgãos sob sua 
direção; 

18. cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas em lei e regulamentos, 
bem como executar atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito. 

 


