
 

PROJETO DE LEI Nº 081-01/2021 
 

 
Dispõe sobre a Estrutura Administrativa 
básica dos serviços municipais de Estrela e 
dá outras providências. 

 
 

Capítulo I 
DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA 

 
 
        Art 1º A Estrutura Administrativa Básica dos serviços municipais do Poder 
Executivo do Município de Estrela, constitui-se dos seguintes Órgãos, Secretarias e 
Subunidades, conforme sua natureza e especialização: 
 
 
I - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 
 
a) GABINETE DO PREFEITO: 
1. Gabinete do Prefeito 
2. Assessoria Especial de Gabinete; 
3. Departamento de Projetos, Captação e Monitoramento; 
4. Assessoria de Imprensa; 
5. Controle Interno 
6. Gabinete do Vice-Prefeito 
7. Procuradoria-Geral 
 
 
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA 
1. Recursos Humanos 
1.1. Pessoal 
1.2. Segurança do Trabalho 
2. Patrimônio 
3. Protocolo 
4. Almoxarifado Central 
5. Arquivo 
6. Serviços Gerais 
7. FUNPREV - Fundo de Aposentadoria e Previdência 
8. Compras e licitações 
9. Gabinete de Segurança Pública 
9.1. Defesa Civil 
10. TI - Tecnologia da Informação 
11. Central de Conselhos 
12. Serviço da Junta Militar 
 
 
 



 

 
 
c) SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: 
1. Arrecadação 
2. Tributação 
3. Contabilidade 
4. Tesouraria 
5. Cadastro Imobiliário 
6. Fiscalização Tributária 
7. Serviços Gerais 
 
 
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1. Sistema Municipal de Ensino 
2. Biblioteca Pública Municipal  
3. Cozinha Central de Alimentação Escolar 
4. Projeto turno inverso 
 
 
e) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
1. Cultura 
2. Esporte  
3. Lazer 
4. Turismo 
 
 
f) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
1. Ações e Serviços de Saúde 
2. Ações e Serviços de Desenvolvimento Social 
 
 
g) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
1. Limpeza Pública Urbana 
2. Serviços Urbanos 
3. Pavimentação e Conservação de vias públicas 
4. Serviços de Utilidade Pública e Iluminação Pública 
5. Trânsito 
6. Zeladoria e conservação de espaços Públicos 
7. Cemitério Municipal 
 
 
h) SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 
1. Sistema de Inspeção Municipal - SIM 
2. Desenvolvimento do Agronegócio: Agropecuária, Pesca e Abastecimento 
3. Telefonia Rural e internet 
4. Capatazias e estradas rurais 
 
 
 



 

i) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE 
1. Departamento do Meio Ambiente 
1.1. Saneamento Básico 
1.2. Meio Ambiente 
1.3. Fiscalização Ambiental 
2. Departamento de Desenvolvimento 
2.1. Planejamento 
2.2. Engenharia 
2.3. Projetos 
2.4. Fiscalização e Vistoria 
2.5. Mobilidade Urbana 
3. Desenvolvimento Econômico 
3.1 Câmara de Negócios 
3.2 Indústria e Comércio 
3.3 Polo de tecnologia e inovação 
4. Departamento da Habitação 
5. Trabalho 
5.1 Departamento do Trabalho 
3.2 Balcão de qualificação 

 
 
II - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 
a) Empresa Pública 
1. Polo logístico 
2. Porto  
3. Ferrovia 
4. Aeroporto 
 
 

Capítulo II 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
        Art 2º Ao Gabinete do Prefeito cabem as atribuições de assistência ao Prefeito nas 
funções políticas, administrativas, jurídicas, sociais e cerimonial, e, especialmente, as 
de orientação e coordenação das atividades relativas às convenções e protocolo nas 
relações governamentais com autoridades civis, militares, eclesiásticas, nacionais e 
estrangeiras, serviços de audiências públicas, de representação e divulgação, do 
Sistema de Controle Interno, elaboração de projetos para captação de recursos e 
parcerias, bem como manter ligações com os demais Poderes. 

 
Art.3º À Secretaria Municipal de Administração e Segurança Pública compete as 

atividades administrativas em geral, ligadas à Prefeitura Municipal, especialmente as de 
preparação, registro e expedição dos atos do Prefeito; elaboração e expedição da 
correspondência e processamento da informação; elaboração de atos e normas; 
recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento definitivo dos papéis 
da Prefeitura Municipal; atividades administrativas relacionadas aos sistemas de 
pessoal, material e bens patrimoniais; registro e publicação de Leis, Decretos, Portarias 
e assentamento de atos e fatos relacionados com a vida funcional dos servidores, bem 



 

como, gerenciamento do sistema de protocolo, controle do almoxarifado central, 
manutenção e aprimoramento dos serviços de arquivo e de limpeza de logradouros 
públicos da área administrativa. Compete também a coordenação das atividades 
relacionadas às compras e licitações municipais, bem como a coordenação e o 
desenvolvimento das atividades relativas à segurança pública, orientação e 
coordenação da Defesa Civil do Município e da Junta Militar; a coordenação e o 
desenvolvimento das atividades relativas às políticas de proteção e segurança social; o 
sistema de videomonitoramento; a proposição, coordenação e execução de convênios, 
com entidades civis e governamentais; elaboração e a execução de políticas municipais 
para a prevenção e combate à violência, guarda e zelo do patrimônio. 

 
        Parágrafo único. O Fundo de Aposentadoria e Previdência será regido de acordo 
com as normas e diretrizes definidas em legislação própria, respeitando a legislação 
federal. 

 
 Art. 4º A Secretaria Municipal da Fazenda é o órgão incumbido da execução da 
política financeira e fiscal do Município, bem como das atividades relativas ao 
lançamento de tributos e arrecadação de rendas municipais; fiscalização dos 
contribuintes; recebimento, guarda e movimentação de valores; realização do 
processamento contábil dos recursos públicos, aplicação das leis fiscais e de todas as 
atividades relacionadas aos lançamentos de tributos e arrecadação de rendas 
municipais, contabilização orçamentária, financeira e patrimonial; participação na 
elaboração do orçamento e controle de sua execução; controle do cadastro imobiliário; 
prestações de contas; assessoramento ao Prefeito em assuntos econômico-financeiros. 

 
 Art. 5º À Secretaria de Educação compete o planejamento, execução, 
coordenação e controle de todas as atividades educacionais desenvolvidas pelo 
Município, especialmente às que dizem respeito ao ensino de educação infantil e 
fundamental; exercer a orientação pedagógica, supervisão do ensino administrado na 
rede municipal, promover cursos de aperfeiçoamento do quadro do Magistério Público 
Municipal; planejar e executar programas que facilitem o acesso de estudantes à rede 
municipal de ensino e projetos de turno inverso. Cabe ainda a responsabilidade pela 
organização e manutenção da biblioteca municipal e a responsabilidade pela 
alimentação escolar através da cozinha central. 

 
 Art. 6º À Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer compete 

realizar atividades de desenvolvimento cultural do Município. Cabe ainda a 
responsabilidade pela organização e manutenção do museu municipal, supervisão do 
patrimônio histórico do Município, além das promoções relacionadas com o 
desenvolvimento cultural da comunidade. Compete planejar, coordenar e executar 
promoções desportivas no âmbito municipal; promover a execução de programas 
desportivos e de lazer de interesse da população; promover e incentivar espetáculos e 
competições esportivas; planejar, organizar e supervisionar atividades desportivas e 
comemorações cívicas no âmbito municipal; manter praças desportivas e preservar 
parques de lazer; promoções relacionadas com o desenvolvimento do turismo na 
comunidade; organização e promoção de atividades para o desenvilvimento do turismo, 
levantamentos e manutenção de um cadastro de pontos turísticos do Município e 
elaboração de projetos e atividades relacionadas; executar outras tarefas correlatas.       
 



 

 Art. 7º À Secretaria da Saúde compete realizar atividades de promoção, 
prevenção e proteção à saúde, através da gestão das ações em saúde pública e dos 
recursos destinados para tal (coordenação e execução de atividades comunitárias e de 
assistência médica, no sentido da melhoria das condições de vida dos grupos sociais 
mais necessitados, prestação e fiscalização do atendimento médico-odontológico 
preventivo), colaborar com órgãos afins na esfera estadual e federal, inclusive celebrar 
convênios; apoiar e assessorar o Conselho Municipal da Saúde, respeitar e promover 
as exigências do Sistema Único de Saúde – SUS e cadastrar a população adscrita. 
Compete realizar atividades de promoção e proteção da cidadania, através da gestão 
das ações da política de assistência social e dos recursos destinados para tal; colaborar 
com órgãos afins na esfera estadual e federal, inclusive celebrar convênios; assessorar 
e monitorar as entidades de assistência social do município; apoiar e assessorar o 
Conselho Municipal de Assistência Social, promover e apoiar atividades comunitárias, 
promover a coordenação e execução das atividades de assistência social do Município, 
no sentido de melhoria das condições de vida dos grupos sociais, respeitar e promover 
as exigências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Cabe-lhe também, a 
adoção de medidas para a prestação de serviços de proteção à criança, ao idoso, a 
maternidade, informar e assistir a família, no que tange ao planejamento familiar.  
 
 Art. 8º À Secretaria de Infraestrutura Urbana compete a gestão dos serviços de 
limpeza pública urbana, bem como o planejamento, execução e conservação de obras 
públicas do Município, tais como praças e parques, ginásios e cemitério municipal; 
abertura e conservação de novas ruas e estradas; pavimentação de vias públicas; 
controle e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos de uso geral da 
Secretaria, bem como a sua guarda e conservação; organização e atualização do 
cadastro técnico das estradas municipais; o trânsito e transporte coletivo, serviços de 
Utilidade Pública e Iluminação Pública, assim como o Mapa Viário do Município. 
 
        Art. 9º À Secretaria de Agricultura é o órgão incumbido de promover o 
desenvolvimento agropecuário do Município, executando tarefas voltadas ao 
fortalecimento da economia agropastoril e culturas tradicionais, através da assistência 
técnica direta ao homem rural, telefonia, abastecimento, e acesso às propiedades rurais, 
bem como a promoção e fiscalização das atividades relacionadas ao agronegócio. 
 

Art 10 À Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade compete 
desenvolver amplas políticas de preservação do Meio Ambiente, através do 
desenvolvimento de programas que objetivem a manutenção em níveis razoáveis de 
todos os recursos naturais e da preservação da mata ciliar do Rio Taquari como forma 
de garantir o direito ao futuro e das futuras gerações, bem como definir diretrizes para 
formar uma política de meio ambiente; implantar formas de educação ambiental e 
supervisionar, fiscalizar e aplicar a legislação pertinente à matéria, desenvolver a 
educação ambiental (escolas, outras instituições, comunidade em geral), etc. Compete 
planejar o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotos sanitários do 
município, executando diretamente ou mediante contratos, as obras necessárias; 
supervisionar e controlar a manutenção de estações de bombeamento e tratamento de 
águas e esgotos; realizar o controle de vetores, realizar o controle da qualidade da água, 
fiscalizar em geral (lixo, poluição, piscinas, saneamento básico, corte de árvores, caça, 
pesca, desmatamento, recursos minerais, efluentes, campings municipais). Compete 
realizar as atividades voltadas ao planejamento de obras públicas ou de engenharia; 



 

projetar os programas financeiros e, especialmente, atualizar e fiscalizar a correta 
aplicação do Plano Diretor; atuar no licenciamento e fiscalização de obras particulares, 
fazendo obedecer à legislação vigente; além de buscar parcerias sustentáveis com a 
indústria, comércio e serviços, visando o crescimento do Município e a promoção e 
desenvolvimento de novas tecnologias. Compete a gestão da relação de trabalho, renda 
e habitação. Participar em atividades relacionadas à formação e o aperfeiçoamento da 
mão-de-obra e o aprimoramento do mercado de trabalho, ampliação da comunicação 
com as empresas e novos negócios no município; promover a política habitacional do 
Município; promover projetos, programas e ações voltadas ao trabalho; buscar parcerias 
com outros órgãos com o objetivo de criar postos de trabalho.. 

 
 

Capítulo III 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 
 Art. 11 Integram os Órgãos da Administração Indireta a Empresa Pública de 
Logística Estrela - E-LOG. 

 
 Art. 12 A Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG terá por função social 
entre outros, o desenvolvimento de soluções para o aproveitamento dos espaços 
logísticos, sob a administração do Município de Estrela/RS, tal como porto, aeródromo, 
vias e ferrovias, que contribuam para o progresso e o desenvolvimento da sociedade 
estrelense 

  
 

Capítulo IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 13 Dentro do prazo máximo de noventa (90) dias, o Poder Executivo 

regulamentará as novas diretrizes emanadas da presente Lei no Regimento Interno da 
Prefeitura.  
 

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 
7.340, de 04 de janeiro de 2021, e alterações posteriores. 
 

Art. 15 Esta lei entra em vigor a contar de 01 de janeiro de 2022. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 28 de julho de 2021. 
 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 

 
 

Data:  /  /20   



 

 
 

Estrela, 28 de julho de 2021. 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 081-01/2021 

 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 

 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

081-01/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa básica dos serviços 
municipais de Estrela e dá outras providências. 

O presente projeto propõe alterações pontuais na atual 
estrutura, devido ao andamento dos trabalhos neste ano, em que avaliou-se os 
resultados das ações implementadas. A presente alteração objetiva garantir maior 
eficiência à aplicação das políticas públicas e sua interrelação entre as demandas de 
diferentes secretarias, otimizando resultados. 

Desta forma, o Gabinete do Vice-Prefeito e Procuradoria-
Geral passarão a ser unidades do Gabinete do Prefeito; o Departamento de Turismo 
será de competência da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer; a Mobilidade Urbana 
irá compor a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade; o 
departamento de Tecnologia da Informação (TI) e Central de Conselhos irão compor a 
Secretaria da Administração e Segurança Pública; e o Cemitério Municipal será 
vinculado à Secretaria de Infraestrutura. 

O Regimento Interno da Estrutura da Prefeitura, decretado, 
fixará, detalhadamente, as atribuições próprias das Secretarias e respectivas 
subunidades da estrutura, definindo as responsabilidades e compromissos de cada 
uma. 

Deste modo, considerando o interesse público na questão, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e posterior emissão de 
Parecer. 

Atenciosamente, 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor  
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 


