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LEI N° 1.144/2009, 
de 13 de novembro de 2009. 

 
"Reorganiza a Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Barra do Quarai e dá outras providências”. 

 
 

O povo do Município de Barra do Quarai, Estado do Rio Grande do Sul, por seus 
representantes na Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo 
a seguinte Lei, conforme art. 96, incisos III, VI, XXVII, alíneas “a” e “b”, da Lei Orgânica do Município: 
 

TÍTULO I 
 

DA ESTRUTURA BÁSICA 
 

Art. 1º - A Organização Estrutural da Prefeitura Municipal de Barra do Quarai rege-se pelos 
dispositivos da presente Lei, ficando criados todos os órgãos, competentes e complementares, 
integrantes da organização básica da Prefeitura, vinculados hierárquica e expressamente 
mencionados, os quais serão instalados de acordo com as conveniências da Administração, sendo 
todos obedientes e subordinados à coordenação, competência e controle do poder hierárquico da 
Administração Municipal de acordo com a estrutura instituída e organizada, no cumprimento da lei, das 
instruções e atribuições, bem como, na avaliação dos atos e rendimento de cada agente público, 
constituindo-se dos seguintes órgãos: 
 

 I - Órgãos de Assistência Imediata ao Prefeito:  
 1-Gabinete do Prefeito;  
2- Assessoria de assuntos extraordinários; 
3- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 
 

II - Órgãos de Assessoramento ao Prefeito:  
1 -  Gabinete do Vice-Prefeito;  
2 -  Assessoria de Captação de Recursos; 
3 – Coordenadoria de Assuntos da Mulher. 
 

III - Órgãos de Atividades Meios:  
1- Procuradoria Geral do Município; 
2- Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo; 
3- Secretaria Municipal de Administração; e  
4- Secretaria Municipal de Fazenda. 
 

IV - Órgãos de Atividades Fins: 
1- Secretaria Municipal de Saúde; 
2- Secretaria Municipal de Agropecuária, Interior e Meio Ambiente; 
3- Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
4- Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Trânsito; 
5- Secretaria Municipal de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça; 
6- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Atividades Econômicas; 
7- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania; 
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V - Órgãos de Colaboração e Apoio 
 1 - Junta de Alistamento Militar 
2 - Unidade Municipal de Cadastramento - INCRA.  
 

VI - Órgãos Consultivos e Deliberativos, conforme respectivas leis de criação: 
 1 - Conselhos Municipais: 

1.1 – Vinculados ao Gabinete do Prefeito Municipal: 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
- Conselho Tutelar Municipal; 
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
- Conselho Municipal de Defesa do Consumidor; 

1.2 – Vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
- Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF; 
- Conselho Municipal de Educação e Cultura; 

1.3 – Vinculado a Secretaria Municipal de Saúde: 
- Conselho Municipal de Saúde; 

1.4 – Vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Trabalho e Cidadania: 
- Conselho Municipal de Habitação; 
- Conselho Municipal de Assistência Social; 
- Conselho Municipal do Idoso; 
- Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família. 

1.5 – Vinculados a Secretaria Municipal de Agropecuária, Interior e Meio Ambiente: 
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Social Rural; 
- Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

1.6- Vinculados a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Atividades Econômicas: 
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
- Conselho Municipal Intersetorial de Desenvolvimento do Município; 
- Conselho Municipal de Turismo. 

1.7- Vinculado a Secretaria Municipal de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça: 
- Conselho Municipal de Desporto; 

 
 

TITUTO II 
 

DA COMPETENCIA E COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS BÁSICOS DA PREFEITURA 
 

CAPÍTULO I 
Dos Órgãos de Assistência Imediata ao Prefeito 

 
Art. 2º - Prestam assistência imediata ao Prefeito, o Gabinete do Prefeito, Assessoria de Assuntos 
Extraordinários e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, todos diretamente subordinados ao Chefe 
do Executivo Municipal. 

 
Seção I 

Gabinete do Prefeito 
 

Art. 3º - Ao Gabinete do Prefeito, sigla GAPRE, compete dar assistência nas funções políticas, 
administrativas, sociais, de cerimonial, de relações públicas, representação e de divulgação e tudo mais 
inerente à atividade do Prefeito Municipal. Compete ao GAPRE, também e especialmente, a 
organização de solenidades e recepções oficiais, consultando o protocolo oficial, as diretrizes do 
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cerimonial e aprovação da autoridade competente; a organização de fichários atualizados das 
autoridades em geral e de personalidades representativas da comunidade; o preparo de audiências 
públicas; recepção e o preparo de correspondência oficial do Prefeito; a comunicação interna com as 
repartições municipais ou com outros órgãos públicos, atendendo determinação ou necessidade do 
serviço público; a articulação com o sistema de controle interno, bem como com os Conselhos 
Municipais; a comunicação da Prefeitura com os munícipes, entidades e associações de classe, 
divulgando atos e eventos, atendendo e fazendo encaminhar os interessados aos órgãos competentes 
da Prefeitura, para atendimento e solução de consultas ou reivindicações, cumprindo-lhe registrar e 
controlar as audiências públicas do Prefeito; ainda, manter o Prefeito informado sobre o noticiário de 
interesse da Prefeitura e assessorá-lo em suas relações públicas, inclusive com os meios de 
comunicação; ao GAPRE, ainda, compete a coordenação do Sistema de Controle Interno do Município, 
com o objetivo de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, para apreciar, 
na gestão dos recursos e bens públicos, o cumprimento da legalidade, legitimidade, economicidade, 
moralidade e eficiência, conforme lei regulamentadora; encaminhar projetos e receber atos legislativos, 
controlando prazos legais decorrentes da Lei Orgânica e do processo legislativo, com isto assessorando 
o chefe do Executivo na sua articulação política; por tanto, é o órgão incumbido de assessorar o Chefe 
do Executivo na área política e, principalmente, no relacionamento com o Poder Legislativo, 
competindo-lhe acompanhar na Câmara Municipal os Projetos de Lei do Executivo, recebendo as Leis 
já aprovadas pelo Legislativo, encaminhando-as para execução do órgão competente, controlando os 
prazos facultados pela Lei Orgânica para sanção ou veto e realizando tarefas correlatas.  
 
PARAGRAFO ÚNICO - O Gabinete do Prefeito, para cumprimento destas atribuições, terá a seguinte 
estrutura administrativa complementar: 

1- Coordenadoria do Sistema de Controle Interno; 
2- Seção de Expediente; 

 

Seção II 
Da Assessoria de Assuntos Extraordinários 

 
Art. 4º - A Assessoria de Assuntos Extraordinários, sigla ASSEXT, é o órgão incumbido de tratar de 
todos os assuntos que não se enquadrem nas atribuições dos outros órgãos de assistência imediata ao 
Prefeito ou que necessitem de avaliações aprofundadas, em projetos de origem inovadora ou eventual 
solicitados pelo Gabinete do Prefeito. 
 

Seção III 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

 
Art. 5º – A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, é o órgão da administração pública 
municipal responsável pela coordenação das ações de defesa civil no território do Município.  

 
Art. 6º – Compete à COMDEC, dentre outras atribuições a serem baixadas por decreto do Prefeito 
Municipal, agir, preventiva ou emergencialmente, na coordenação e execução de ações de defesa civil; 
prever recursos orçamentários próprios necessários às ações; vincular-se e integrar-se com os demais 
entes federativos do País, objetivando obter cooperação e assistência nas ações de defesa civil; utilizar-
se dos recursos materiais e humanos da administração municipal, disponibilizados pelo Prefeito 
Municipal no cumprimento do interesse público. 
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CAPÍTULO II  
Dos Órgãos de Assessoramento ao Prefeito 

 
Art. 7º - Integram os órgãos de Assessoramento ao Prefeito o Gabinete do Vice-Prefeito, a Assessoria 
de Captação de Recursos e Coordenadoria de Assuntos da Mulher. 
 

Seção I 
Do Gabinete do Vice-Prefeito 

 
Art. 8º - Ao Gabinete do Vice-Prefeito, sigla GAVIP, compete a coordenação das atividades atribuídas a 
COAM e, também especialmente a coordenação dos trabalhos de ação participativa das comunidades 
rurais, além de outras atribuições cujo desempenho venha a ser delegado pelo Prefeito.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO  - A Estrutura Administrativa complementar do Gabinete do Vice-Prefeito, para 
cumprimentos destas atribuições, compreende: 
  -      Chefe de Divisão de Ações em Comunidades Rurais. 

- Seção de Expediente. 
 
 

Seção II 
Assessoria de Captação de Recursos 

 
Art. 9º - À Assessoria de Captação de Recursos, sigla ASCAPTAR, compete a promoção de estudos e 
pesquisas, planos e projetos relacionados com o desenvolvimento e evolução social e econômica, 
ligando a sua área de atuação à política de desenvolvimento municipal, utilizando-se de instrumentos 
legais disponíveis ou a serem instituídos, para a consecução pelo Município de investimentos públicos 
ou privados, com o objetivo de gerar atividade econômica e aproveitamento da mão-de-obra local 
disponível. 

 
Seção III 

Da Coordenadoria de Assuntos da Mulher 
 

Art. 10 - A Coordenadoria para Assuntos da Mulher, sigla COAM, é o órgão encarregado de de-
senvolver políticas públicas que visem valorizar a participação da mulher na vida política, social, cultural 
e econômica da comunidade. Incluem-se entre tais atribuições, entre outras, a busca e pesquisa, 
definição e estudos, encaminhamento de cooperação e participação do Município em políticas públicas 
de equidade e relações de dignidade entre homens e mulheres objetivando, especialmente, a 
prevenção da violência; promoção do desenvolvimento, através da geração e busca de empregos em 
favor das mulheres, criação de condições de empregabilidade e/ou capacitação para o trabalho; 
promoção de incentivos e estímulos para o desenvolvimento econômico, social e educacional das 
mulheres do meio rural, para fortalecer o setor primário; incentivar e criar, através de convênios com 
entes federativos ou contratos com a atividade privada, novas alternativas econômicas e fontes de 
renda, para melhorar a qualidade de vida das famílias da sede e do interior do Município; buscar a 
melhoria das condições da saúde publica, relativas a saúde preventiva e curativa da mulher, entre 
outros projetos, mantendo, implantando e fortalecendo a atenção integral à gestante adolescente, 
reduzindo a mortalidade materna, prevenindo o câncer de colo do útero e da mama, bem como 
incrementando o planejamento e a legalização civil das famílias; contribuir e participar das políticas 
publicas atinentes e desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, e de Desenvolvimento social, Trabalho 
e Cidadania. 
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CAPÍTULO III 
Dos Órgãos de Atividades Meios 

 
Art. 11 - Integram os Órgãos de Atividades Meios a Procuradoria Geral do Município, a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo; a Secretaria Municipal de Administração e a 
Secretaria Municipal de Fazenda. 
 

Seção I 
Da Procuradoria Geral do Município 

 
Art. 12- À Procuradoria Geral do Município, compete dar assistência e assessoramento ao Prefeito no 
trato das questões jurídicas sob forma de estudos, pesquisas, investigações e processos 
administrativos disciplinares, pareceres, exposições de motivos, processos de desapropriações, minutas 
e controle da legitimidade de atos administrativos; a representação e defesa judicial e extra-judicial do 
Município; o assessoramento jurídico aos diferentes órgãos da administração, quando solicitado, em 
todos os assuntos, especialmente sobre recursos humanos, tributos, fiscais e de obras e posturas 
municipais, também quanto à construção, higiene e saúde, bens e demais atividades correlatas. No 
exercício de tais competências, entre outras atividades, deverá promover a cobrança da dívida ativa e 
desapropriações; emitir parecer singular ou coletivo, sendo este homologado pelo Prefeito, sobre 
questões jurídicas submetidas a exame; assistir o Município nas transações imobiliárias; estudar e 
examinar anteprojetos de leis, decretos e regulamentos; assim como minutas de editais, atos 
convocatórios e contratos; escrituras e convênios, bem como posicionar-se sobre a legalidade de outros 
temas submetidos e encaminhados, pelo Prefeito ou Secretários, a sua apreciação.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  A Procuradoria Geral do Município, sigla PROGEM, para cumprimentos desta 

atribuições, terá a seguinte estrutura administrativa complementar: 
 

1- Assessoria Jurídica; 
2- Seção de Expediente e Serviços Gerais; 
 

 
Seção II 

Da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo 
 
Art. 13 – À Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo compete desenvolver 
atividades de planejamento do Governo Municipal, mediante orientação normativa, metodológica e 
tecnológica às secretarias do Município; concepção e desenvolvimento dos programas setoriais e 
projetos específicos, a fim de integrá-los nos planos plurianuais; controle, acompanhamento e avaliação 
sistemática de desempenho das secretarias na consecução dos objetivos formulados em seus planos, 
programas, convênios e orçamentos; consecução e desenvolvimento de projetos habitacionais, 
objetivando a consecução de habitações populares diretamente ou através de convênios 
governamentais ou contratos com a atividade privada; elaboração e coordenação, com o envolvimento 
e participação popular, de Projetos de Leis de Orçamento Participativo, do Plano Plurianual e de 
Diretrizes Orçamentárias, bem como o acompanhamento da execução orçamentária nos respectivos 
órgãos e das exigências decorrentes da legislação de Responsabilidade Fiscal; promoção de estudos e 
pesquisas, planos e projetos relacionados com o desenvolvimento e evolução social e econômica, 
ligados a sua área de atuação; a compilação de dados e informações técnicas, sua revisão e divulgação 
sistemática entre as Secretarias e demais órgãos do Município, no exercício da competência de 
coordenar ações da Administração Municipal, para a obtenção de soluções integrais e sincronizadas; 
efetuar prestações de contas perante os organismos estaduais e federais, inclusive as decorrentes de 
recursos e empréstimos obtidos pelo Município; a promoção, em caráter permanente, de modernização 
administrativa da Prefeitura; os estudos relativos à criação e transformação de unidade administrativa 
na órbita da administração direta; e a promoção, implantação, manutenção, atualização, revisão e 
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controle do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município, para tanto consultando os 
Conselhos Municipais criados e com atribuições inerentes, bem como realizar atividades, originar e 
desenvolver ações que busquem obter a participação popular e realização de audiências públicas, 
especialmente durante os processos de elaboração e discussão de planos, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamentos; e realizando tarefas correlatas.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, sigla 
SEPOP, para cumprimento destas atribuições, é integrada da seguinte estrutura administrativa 
complementar:  

1- Divisão de Avaliação e Projetos Habitacionais:  
a) Seção de Expediente 

 
2- Coordenadoria de Orçamento Participativo: 

 
Seção III 

Da Secretaria Municipal de Administração 
 
Art. 14 - À Secretaria Municipal de Administração compete executar as atividades relativas ao 
expediente, documentação, informatização da administração municipal, protocolo e arquivo gerais, 
reprografia e portaria; segurança, limpeza, zeladoria e demais atividades auxiliares; ao recrutamento, 
seleção, treinamento e valorização, regime jurídico, avaliação e controle funcional e demais atividades 
dos recursos humanos; a análise dos programas de trabalho dos órgãos da Prefeitura, em íntima e 
harmônica cooperação com a secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo, com vistas as 
revisões periódicas necessárias a sua adequação e à adoção de técnicas modernas de execução 
administrativa; padronização, aquisição de bens e serviços, guarda, distribuição e controle de todo o 
material utilizado na Prefeitura; tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos demais 
bens administrativos. No desempenho de tais competências, dentre outras, a SECAD deverá: efetuar o 
exame legal dos atos relativos a pessoal, promovendo seu registro e publicação; promover a concessão 
de vantagens previstas na legislação; administrar o sistema classificado de cargos/empregos; manter 
mecanismos permanentes de controle e verificação de registros e despesas com pessoal; promover a 
impressão, publicação, recuperação, tratamento, arquivamento e divulgação de informações de 
interesse da administração; administrar o setor de patrimônio e almoxarifado, elaborando relatórios e 
controles exigidos; executar, sistematizar, controlar, orientar e estabelecer normas com vistas a políticas 
de transportes administrativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Secretaria Municipal de Administração, sigla SECAD, para cumprimento 
destas atribuições, é integrada da seguinte estrutura administrativa complementar: 

 
1- Coordenadoria de Controle de Assuntos Administrativos. 

 
2- Divisão de Pessoal e Serviços Gerais: 

a - Seção de Recrutamento, Seleção e Treinamento;  
b - Seção de Controle, Registros Funcionais e Folhas de Pagamento; 
c - Seção de Protocolo e arquivo; 
d - Seção de Conservação e Limpeza 
 

3- Divisão de Material, Patrimônio e Informatização:  
a - Coordenadoria de Compras e Serviços Gerais; 
b - Seção de Patrimônio e Almoxarifado; 
c - Seção de Abastecimento, Manutenção e Controle da Frota; 
d - Seção de Informatização. 
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Seção IV 
Da Secretaria Municipal de Fazenda 

 
Art. 15 – A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão encarregado de exercer a política econômica e 
financeira do Município; das atividades referentes ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos 
tributos e demais rendas municipais; do recebimento, pagamento, guarda e movimentação de dinheiros 
e outros valores do Município; execução e controle, conjuntamente com a Secretaria de Planejamento, 
Articulação Política e Orçamento Participativo, especialmente das Diretrizes Orçamentárias, do 
Orçamento Anual e Plano Plurianual; do controle e escrituração contábil da Prefeitura, da execução e 
do assessoramento geral da Administração Municipal, em assuntos fazendários. Além de tais 
atribuições, também compete à SEFAZ organizar, inscrever e manter atualizadas as informações dos 
cadastros de contribuintes sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, de taxas cujo fato gerador 
estejam a ele relacionadas; ao Imposto Sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis; e ao Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, taxa de licença para localização ou exercício de atividades, 
multas, taxas de fiscalização de serviços diversos, diversas licenças e outras receitas; proceder 
levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, necessários à revisão e atualização 
dos cadastros existentes; coletar elementos, junto aos cartórios de notas, registros de imóveis e outras 
fontes, referentes às transações imobiliárias, com o objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis 
cadastrados, também, junto às entidades de classe, Junta Comercial e outra fontes, com relação ao 
exercício de atividades passiveis de tributação; proceder os lançamentos e a emissão dos 
conhecimentos relativos à cobrança dos tributos de sua competência, registrando os créditos; proceder 
diligências fiscais nos casos de inclusões, isenções, imunidades, arbitramento, revisões e outros casos 
que requeiram verificações  ou investigações internas ou externas; autuar os infratores da legislação 
tributária no âmbito de sua  competência, bem como instruir procedimentos objetivando recuperação 
tributária; julgar, em primeira instância, as reclamações contra o lançamento tributário; consultados os 
órgãos municipais responsáveis, especialmente pelas áreas do PDDU, meio ambiente e saúde; fornecer 
Alvará de Licença para Localização ou Exercício de Atividades; exercer outras atividades correlatas.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Secretaria Municipal de Fazenda, sigla SEFAZ, para cumprimento destas 
atribuições, é integrada da seguinte estrutura administrativa complementar: 
 

1- Divisão de Receitas, Contabilidade e Despesa: 
a - Coordenadoria de Receitas, Cadastros e Dívida Ativa; 
b - Seção de Expediente; 
c - Tesouraria; 
d - Seção de Fiscalização e Estatística; 
e - Seção de Conferência e Registros Contábeis 

 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Órgãos de Atividades Fins 

 
Art. 16 – Integram os órgãos de Atividades Fins a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agropecuária, 
Interior e Meio Ambiente, a Secretaria de Educação e Cultura; a Secretaria de Obras, Transporte e 
Trânsito; a Secretaria de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça; a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Atividades Econômicas e a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania. 
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Seção I 
Da Secretaria Municipal de Saúde 

 
Art. 17 – À Secretaria Municipal de Saúde compete planejar, coordenar e executar, no Município, as 
atividades pertinentes à saúde, para melhor qualidade de vida comunitária, especialmente aquele 
segmento mais carente, inclusive através de programas conjuntos ou delegados, com órgãos estaduais 
e/ou federais; promover o saneamento básico, planejando e desenvolvendo os meios necessários para 
atendimento das necessidades locais, cuidando também do regular funcionamento dos órgãos 
complementares de saúde. Dentre outras atividades, no exercício das competências atribuídas, deverá 
a saúde participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições de saúde, 
juntamente com órgãos estaduais e/ou federais, quando tais ações forem comuns as esferas 
administrativas; executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentar, de saúde do 
trabalhador, e nutricional, saneamento básico e outras afins; controlar e fiscalizar os procedimentos 
privados de saúde; normatizar complementarmente as ações de serviços públicos de saúde, no âmbito 
de sua atuação, colaborando com a União e o Estado, especialmente na execução da vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  A Secretaria Municipal de Saúde, sigla SESA, para cumprimento destas 
atribuições, é integrada da seguinte estrutura administrativa complementar: 

1- Divisão de Saúde: 
a - Seção de Pronto Atendimento e Farmácia; 
b - Seção de Epidemiologia, Cadastros e Controles; 
c - Seção de Programas de Assistência a Crianças; 
d - Seção de Programas ao Idoso. 

 
  2 - Divisão de Ações e Controle Administrativo: 

a. Seção de Expediente e Serviços Gerais; 
 

 
Seção II 

Da Secretaria Municipal de Agropecuária, Interior e Meio Ambiente 
 

Art. 18 - À Secretaria Municipal de Agropecuária, Interior e Meio Ambiente compete assessorar, 
coordenar e executar a política municipal para os setores de agricultura, pecuária, interior e meio 
ambiente, promovendo e fomentando estudos e projetos para o desenvolvimento agropecuário, 
inclusive fomentando o cooperativismo produtivo e o desenvolvimento da economia através da 
agricultura familiar na área rural, bem como estruturando os meios necessários a organização e 
aprimoramento do abastecimento e, ainda, a supervisão e o controle do funcionamento dos mercados e 
feiras; atendendo e fiscalizando as diretrizes municipais de preservação do meio ambiente, através da 
suplementariedade de ações e projetos que objetivem o controle da poluição, a preservação dos 
recursos naturais e restauração dos elementos destruídos; licenciando projetos e ações ambientais, 
decorrentes e autorizados ou delegados por outros entes federativos, na forma da legislação em vigor, 
bem assim, as demais atribuições delegadas pela autoridade municipal. Tais competências, dentre 
outras, objetivam a orientação, coordenação e controle de desenvolvimento agropecuário e do meio 
ambiente, bem como a promoção e a realização e desenvolvimento de cultura hortigranjeira, à 
economia familiar agropecuária, sem descaracterizar ou alterar o meio ambiente, consultando ao meio 
ambiente e ao interesse público; competindo também qualificar mão-de-obra para a atividade 
agropecuária, diretamente ou através de convênios ou contratos, para direcioná-la ao mercado de 
trabalho no Município. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  A Secretaria Municipal de Agropecuária, Interior e Meio Ambiente, sigla SAIMA, 
para cumprimento destas atribuições, é integrada pela seguinte estrutura administrativa complementar:  
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1-  Divisão de Meio Ambiente e Interior: 

a - Seção de Agroindústrias e Feiras Livres; 
b - Seção de Apoio ao Produtor Rural e Cooperativismo; 
c - Seção de Preservação e Licenciamento Ambiental;  
d - Seção de Agricultura Familiar e Interior. 

 
 

Seção III 
Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 
Art. 19 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, é o órgão responsável pelas atividades relativas 
à cultura e educação fundamental e infantil; competindo-lhe a instalação e manutenção de 
estabelecimentos municipais de ensino e dos serviços técnicos pedagógicos pertinentes, pela 
elaboração, conjuntamente com o Conselho Municipal de Educação e Cultura, do Plano Municipal de 
Educação; a manutenção de cursos profissionalizantes; a manutenção dos serviços pertinentes à 
alimentação escolar e assistência ao educando, especialmente na área de saúde com a participação da 
Secretaria de Saúde; a instituição de cursos ou estágios de orientação pedagógica ao Magistério 
Municipal; a cooperação e integração entre a escola, família e a comunidade, podendo baixar normas 
complementares para os sistemas; autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos participantes 
do sistema municipal, oferecendo educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o 
ensino fundamental; ofertar atividades regulares, atribuídas à Secretaria, para jovens e adultos com 
características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades, estabelecendo 
mecanismos para avaliar a qualidade do processo disponibilizado, dentro das atribuições educacionais 
e desenvolvidos pelos estabelecimentos municipais e da iniciativa privada; implantar, orientar e 
controlar as creches e centros comunitários; competindo-lhe ainda, a responsabilidade sobre atividades 
culturais do Município, especialmente aquelas ligadas a bibliotecas públicas e ações de popularização e 
expressão cultural comunitária. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sigla SEDUC, para cumprimento 
destas atribuições, é integrada pela seguinte estrutura administrativa complementar:  

 
1 - Divisão de Ensino e Cultura:  

a - Seção de Expediente; 
b - Seção de Orientação Escolar e Assistência ao Educando; 
c - Seção de Creches e Centros Comunitários; 
d - Seção de Atividades Culturais; 
e - Bibliotecas. 

 
 

Seção IV 
Da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Trânsito 

 
Art. 20 - À Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Trânsito é o órgão responsável pela execução 
das atividades de elaboração de projetos, construção e conservação de obras públicas municipais, 
assim como dos próprios da Prefeitura; do licenciamento e fiscalização de obras particulares; de 
abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos, da construção, conservação 
e manutenção de estradas e caminhos integrantes do sistema viário do Município; de acompanhamento 
das normas de urbanismo; pela execução do serviço de limpeza pública; pela manutenção dos 
logradouros públicos, como sejam avenidas, ruas, parques e praças, inclusive no que respeite à 
arborização; pela administração dos cemitérios públicos; pela manutenção dos serviços de iluminação 
pública, pelas providências que se fizerem necessárias para o bom funcionamento do sistema de 
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transportes Públicos no Município, pela fiscalização no cumprimento dos contratos de concessão e 
permissão do transporte coletivo, taxis, transporte escolar, terminais urbanos e outros similares que 
existam ou venham a ser implantados no Município, bem como a fiscalização dos serviços contratados 
ou permitidos pela municipalidade e pela fiscalização das posturas municipais. Também compete à 
Secretaria, a atribuição, como órgão municipal de trânsito e ao Chefe da Divisão de Trânsito, como 
executor e autoridade municipal de trânsito, adotar planejamento, implantação do sistema, operação e 
fiscalização de trânsito. No exercício das competências, dentre outras, a Secretaria coordenará os 
projetos e execução de obras viárias; em área urbana ou rural; examinando e aprovando os projetos 
para licenciar construções particulares, inspecionando e vistoriando edificações; examinando e 
aprovando os projetos de urbanização de áreas pertencentes a particulares, fiscalizando a execução de 
arruamentos e infra-estrutura; elaborando ou contratando projetos de execução de rede de iluminação, 
obras viárias e prédios públicos, segundo as diretrizes do planejamento geral; executando ou 
fiscalizando a construção de obras públicas, bem como a construção e conservação de estradas do 
Município; a implantação e manutenção da rede de iluminação de logradouros públicos, monumentos e 
próprios municipais; fiscalizando o cumprimento das disposições de natureza legal no que diz respeito a 
sua área de competência, bem como aplicando sanções aos infratores; cumprindo e fazendo cumprir a 
legislação e as normas de trânsito no âmbito municipal; devendo planejar, projetar, regulamentar e 
operar o trânsito de veículos de pedestres e de animais, promovendo o desenvolvimento da circulação e 
da segurança de ciclistas; implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de 
trânsito e suas causas; estabelecer, em conjunto com órgãos de policia ostensiva de trânsito, as 
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar 
as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação ,  estacionamento e parada, bem como 
as relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, notificando e 
arrecadando as multas que aplicar, com base na legislação e no exercício regular do Poder de Policia 
de Trânsito; aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; autorizar e 
fiscalizar a realização de obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, de 
acordo com o regulamento pertinente, arrecadando as multas que aplicar; exercer as atividades 
previstas para o órgão executivo municipal de trânsito, conforme disposto no § 2º do Art.95 da Lei 
Federal 9503/97; quando implantado,  manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas 
vias; arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos; e escolta de veículos 
de cargas superdimensionadas ou perigosas; credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga 
indivisível; integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fim de 
arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação 
do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos 
condutores de uma para outra unidade da Federação; implantar as medidas da Política Nacional de 
Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; promover e participar de projetos e programas de 
educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; planejar 
e implantar medidas para redução de circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo 
de diminuir a emissão global de poluentes; registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, 
veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando 
penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações; conceder autorização para conduzir 
veículos de propulsão humana e de tração animal; articular-se com os demais órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; fiscalizar o nível de emissão 
de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com a 
legislação, além de dar apoio as ações específicas das Secretarias de Saúde e de Agropecuária, 
Interior e Meio Ambiente do Município, quando solicitado; vistoriar veículos que necessitem de 
autorização para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos. 
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§ 1º: A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Trânsito, sigla SOTRAN, para cumprimento destas 
atribuições, é integrada pela seguinte estrutura administrativa complementar:  

1 - Divisão de Serviços Públicos e Apoio:  
a - Seção de Logradouros, Limpeza Urbana e Aterro Sanitário;  
b - Seção de Cemitérios;   

 
2 - Divisão de Obras, Posturas e Fiscalização:  

a - Seção de Fiscalização de Obras, Posturas e Expediente; 
b - Seção de Obras e Pavimentação; 
c - Seção de Serviço Industrial e Pedreira Municipal; 
d - Seção de Manutenção de Prédios Públicos; 

 
3 - Divisão de Trânsito:  

a - Seção de Fiscalização, Controle e Registro de Trânsito;   
b - Seção de Estradas Vicinais; 
c - Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.   
 

4 - Divisão de Oficinas e Conservação de Veículos. 
a – Seção de Serviços e Limpeza. 

 
§ 2º - A Junta Administrativa de Recursos de Infração, sigla JARI, terá as atribuições de julgar os 
recursos interpostos pelos autuados; solicitar ao órgão executivo de trânsito informações 
complementares relativas aos recursos, com vistas aos julgamentos; encaminhar ao órgão executivo de 
trânsito sugestões  recolhidas no julgamento dos recursos, visando aperfeiçoar o sistema de trânsito; 
elaborar seu regimento interno e credenciar-se no Conselho de Trânsito do Estado do Rio Grande do 
Sul, seguindo disposições que vierem ser estabelecidas. Sendo a JARI nomeada e composta por: um 
servidor do Município, indicado pelo Prefeito, que a presidirá; um representante da Associação 
Comercial e Industrial de Barra do Quarai; um representante da Associação dos Táxis Lotação; um 
representante da Secretaria de Administração do Município; e um representante do Órgão Aplicador da 
multa, seus integrantes, indicados com os respectivos suplentes, serão nomeados por ato do Prefeito 
Municipal, para um mandato de dois anos, vedada a recondução imediata. No exercício de suas 
competências, a JARI somente poderá deliberar com a totalidade de seus membros e, de suas 
decisões, caberá recurso ao CETRAN (Conselho Estadual de Transito). Os membros da JARI farão jus 
a jetom, no valor de 25 (vinte e cinco) URM por sessão participada, sendo os seus trabalhos conduzidos 
e representados pelo seu Presidente. 
 

Seção V 
Da Secretaria Municipal de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça 

 
Art. 21 – A Secretaria Municipal de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça é o órgão encarregado 
de definir e implementar as políticas públicas estabelecidas para o desporto comunitário e os eventos 
no Município; competindo-lhe desenvolver eventos gerais e atividades correlatas de desporto e 
recreação; a promoção de eventos desportivos comunitários, especialmente nos limites da faixa etária 
vinculada ao ensino fundamental, objetivando a prática de atividades sadias no âmbito comunitário e 
para o fortalecimento e integração social da família na comunidade; além de assessorar o Chefe do 
Executivo Municipal naquilo que for compatível à Secretaria. Da mesma forma, desenvolver 
providências e ações regionais para consecução da integração Fronteiriça, realizando estudos sobre os 
problemas que interessem ao desenvolvimento da integração, competindo-lhe, ainda, a promoção de 
eventos comunitários e regionais objetivando o incremento da mesma integração fronteiriça, atuando 
como órgão municipal ativador e incentivador de negociações, entre os governos dos países limítrofes, 
para implementação de políticas publicas facilitadoras de convivência e desenvolvimento econômico 
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fronteiriço, através do advento de Notas, Ajustes, Protocolos e Acordos firmados pelos governos dos 
paises limítrofes, beneficiando as populações.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  A Secretaria Municipal de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça, sigla 
SEDIFRON, para cumprimento destas atribuições, é integrada pela seguinte estrutura administrativa 
complementar:  

1 - Divisão de Eventos e Desporto: 
a – Seção de Apoio ao Desporto Amador; 
b – Seção de Fomento à Integração Fronteiriça. 
 

Seção VI 
Da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Atividades Econômicas 

 
Art. 22 – À Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Atividades Econômicas compete definir, 
coordenar e executar a política municipal estabelecida para as áreas de Indústria, comércio e outras 
atividades econômicas, encaminhando e gestionando medidas para o desenvolvimento industrial e 
comercial; a orientação na localização e licenciamento de unidades comerciais e industriais, de acordo 
com as áreas destinadas à indústria e ao comércio e o disciplinamento do comércio ambulante. Tais 
competências, dentre outras, objetivam a orientação, coordenação e controle da política de 
desenvolvimento industrial e comercial, inclusive com específico cumprimento da legislação de fomento 
a micro e pequena empresa, bem como a promoção e a realização de tais atividades; a delimitação e o 
uso conforme das áreas urbanas, a implantação de áreas destinadas à exploração industrial e 
comercial; a orientação quanto a localização e licenciamento de instalações de unidades industriais, 
artesanais e comerciais, em obediência as delimitações legais e normativas, especialmente aquelas 
constantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; o licenciamento e o controle do comércio 
transitório; a promoção de intercâmbio  e convênios com outros entes federativos e entidades privadas, 
com relação a política de desenvolvimento industrial e comercial; atração, localização e relocalização de 
novos empreendimentos, objetivando a expansão também da capacidade de absorção da mão de obra 
local; também compete a Secretaria a adoção de políticas públicas para incremento do turismo no 
município, devendo realizar estudos sobre os problemas a serem superados para o desenvolvimento 
turístico, como mercado produtor de serviços; posicionar-se sobre matéria de potencial interesse 
turístico que lhe seja proposta pelo Prefeito ou adquirida na comunidade; para elaborar e divulgar 
Calendário Anual de Eventos, objetivando o incremento do turismo do Município.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Atividades Econômicas, sigla 
SICATE, para cumprimento destas atribuições, é integrada pela seguinte estrutura administrativa 
complementar:  
 

1 - Divisão de Controle e atividades Econômicas: 
a- Seção de Controle, Licenciamento e Atividades Turísticas; 

 
2 – Coordenadoria de Desenvolvimento Empresarial: 

 
Seção VII 

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania 
 

Art. 23- Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, definir e 
implementar políticas públicas objetivando o desenvolvimento social comunitário, através de ações 
diretas, conveniadas ou obtidas junto a atividade privada, pela busca da inclusão social de todos os 
segmentos comunitários, o incentivo e desenvolvimento da formação e aperfeiçoamento da mão de 
obra. No cumprimento das competências poderão ser feitas parcerias com entidades representativas, 
organizações não governamentais e órgãos públicos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
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nas esferas Municipal, Estadual e Federal. Cumpre também à Secretaria acompanhar, avaliar, definir e 
incrementar planos, projetos e programas voltados ao desenvolvimento social, juntamente com a 
colaboração e apoio das demais secretarias, bem como desenvolver atividades ligadas a capacitação 
para o trabalho, treinamento e preparação laboral, através de convênios, contratos e acordos 
objetivando fomentar oportunidades e abrir caminho para capacitação de mão de obra, inclusive através 
de ações conjuntas conveniadas com a União, Estados e Municípios, propiciando a obtenção e o 
incremento das rendas dos segmentos comunitários e suas conseqüências positivas sobre a 
coletividade; incrementar a participação popular na definição das políticas de ação social. Ainda, 
compete à Secretaria planejar, coordenar e executar a política municipal de assistência social às 
famílias carentes do Município; promover a inclusão comunitária em programas sociais conveniados; 
incentivar a participação em mutirões comunitários e desenvolver quaisquer outras atribuições 
destinadas pelo Chefe do Poder Executivo ligadas ao Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, sigla 
SEDESTRAB, para cumprimento destas atribuições, é integrada pela seguinte estrutura administrativa 
complementar:  
 

1 - Divisão de Ações Comunitárias e Apoio:  
a - Seção de Integração Social e Apoio a Carentes;  
b- Seção de Cadastros de Programas Sociais e Execução de Convênios; 
c - Seção de Mutirões;  
d – Seção de Controle de Programas Comunitários; 
e – Seção de Desenvolvimento de Projetos Sociais. 

 
 

CAPÍTULO V 
Dos Órgãos de Colaboração e Apoio 

 
Art. 24 - Integram os Órgãos de Colaboração e Apoio, a Junta de Alistamento Militar; e a Unidade 
Municipal de Cadastramento – INCRA;  
 

Seção I 
Junta de Alistamento Militar 

 
Art. 25 - A Junta de Alistamento Militar é o órgão representativo do Serviço Militar no Município, dando 
atendimento aos munícipes na regularização de documentação militar sob todos os pontos de vista.  
 
Art.26 - A Junta de Alistamento Militar se rege pelo Regulamento da Lei do Serviço Militar.  
 
Art. 27 - A Junta de Alistamento Militar constitui-se de uma unidade de serviço, subordinada diretamente 
ao Prefeito Municipal ou, por delegação, ao Secretário de Administração.  
 

Seção II 
Unidade Municipal de Cadastramento - UMC 

 
Art. 28 - A Unidade Municipal de Cadastramento - UMC é o órgão representativo do Instituto Nacional 
de Cadastramento e Reforma Agrária, dando atendimento aos proprietários de terra na atualização de 
cadastros dos imóveis rurais e praticando atos administrativos sob todos os pontos de vista; conforme 
os termos conveniados com o órgão federal. 
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Art. 29 - A Unidade Municipal de Cadastramento rege-se, nos termos conveniados, pelo Regulamento 
do INCRA.   
 
Art. 30 – A Unidade Municipal de Cadastramento se constitui de uma unidade subordinada diretamente 
ao Prefeito Municipal ou, por delegação, ao Secretário de Administração.  

 

CAPÍTULO VI 
 

Dos Órgãos Consultivos 
 
Art. 31 - Integram os Órgãos Consultivos todos os Conselhos Municipais existentes e aqueles criados 
após o início da vigência desta lei, com os vínculos e ações estabelecidos na própria lei de criação. 
 
 
Art. 32 - Aos Conselhos Municipais, como órgãos de aconselhamento e assessoramento normativo do 
Poder Executivo, incumbe estimular os movimentos comunitários e colaborar nas áreas de 
Planejamento e Consultoria, dentro de sua área de abrangência respectiva, deliberando e coordenando 
os programas implantados, mediante competências estabelecidas em leis especificas. 

 
 

TITULO III 
 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 33 - Haverá, ainda, na estrutura da Prefeitura Municipal de Barra do Quarai, uma Comissão de 
Coordenação Estratégica, que terá a incumbência de promover a integração permanente e a 
coordenação das atividades dos diferentes órgãos estruturais da Prefeitura Municipal e será constituída 
da seguinte forma:  
 

PRESIDENTE:  
- Prefeito Municipal  
 
MEMBROS EFETIVOS:  
- Secretários Municipais  
- Procurador Geral do Município  
- Assessores  
 
MEMBROS CONVOCADOS E/OU CONVIDADOS:  
- Titulares dos demais órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura, quando o 

Prefeito assim o determinar ou quando o interesse público justificar convite a integrantes de 
órgãos, entidades comunitárias ou pessoas. 

 
 

Art. 34 - A criação de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas que se fazem necessárias, para a 
implementação das competências constantes desta Lei, será feita por Lei específica. 
 
Art. 35 - O funcionamento dos órgãos complementares que integram a estrutura da Prefeitura Municipal 
de Barra do Quarai, serão objeto de regulamentação por decreto, quando cabível, obedecida a 
competência legal.  
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Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 806 de 22 de fevereiro de 
2006, 849 de 30 de agosto de 2006; 868 de 29 de novembro 2006; 914 de 20 de junho de 2007, 926 de 
24 de julho de 2007; 973 de 02 de janeiro de 2008; 1000 de 22 de abril de 2008; 1015 de 17 de junho 
de 2008; 1071 de 19 de janeiro de 2009.                     
 
Art. 37-  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio Embaixador Dr. João Baptista Lusardo, 13 de novembro de 2009. 
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Prefeito Municipal 
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