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LEI Nº 1.532, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 Altera dispositivo da Lei nº 912, de 02 de 

fevereiro de 2009. 
       O Prefeito Municipal. 

        Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

1º Fica alterado o art. 7º, o art. 8º e art. 11 da Lei Municipal nº 912, de 02 de Fevereiro de 2009, 
passando a vigorar com a seguinte redação:  

[...] 
Art. 7º À Secretaria Municipal de Administração compete à centralização as atividades 

administrativas relacionadas com a administração de recursos humanos, compras municipais, licitações 
públicas, controle, coordenação e distribuição de materiais. No âmbito geral planeja, coordena, 
executa, controla e define políticas administrativas em conformidade com as competências estabelecidas 
pela legislação pertinente; assessorar o Prefeito na gestão e equacionamento dos problemas da 
municipalidade, sugerindo medidas político-administrativas que contribuam para soluções viáveis e 
adequadas; realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades de sua área, utilizando documentos e 
outras fontes de informações, analisando junto à equipe, os resultados dos métodos utilizados, para 
ampliar o campo de conhecimento e prover a secretaria de modo a satisfazer o atendimento das 
necessidades globais; levantar as necessidades e definir objetivos relativos à sua área de atuação, 
provendo custos em função dos projetos e propostas, visando ao cumprimento  de normas legais 
estabelecidas; analisar e aprovar projetos através de leitura, discussão e decisão junto à equipe, para 
avaliar o cumprimento das diretrizes do programa de governo; despachar o expediente da secretaria, 
sobre o qual tenha que se pronunciar; elaborar estudos para formulação da política de pessoal, 
material, comunicação interna, telecomunicações, previdência e assistência, em consonância com as 
diretrizes de desenvolvimento do município e estabelecer as medidas necessárias a sua execução; 
executar e submeter ao Prefeito Municipal a elaboração de atos, preparação de processos para 
despacho final, lavratura de contratos, elaboração de projetos de lei, registro e publicação de leis, 
decretos, portarias, ordens de serviço, sobre matérias incluídas na área de sua competência; designar 
comissão de sindicância para apurar irregularidades na área de sua competência; designar comissão de 
Licitações; realizar estudos e desenvolver ações normativas e orientadoras relativas à modernização 
administrativa, visando à racionalização e ao aperfeiçoamento das atividades da Administração 
Municipal; elaborar todos os atos administrativos relacionados com o sistema de pessoal, compras, 
licitações e almoxarifado. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Art. 8º À Secretaria Municipal da Fazenda compete realizar os programas financeiros; compete 
o controle, registro e fiscalização e segurança do Patrimônio Público Municipal; registro da proposta 
orçamentária; os controles orçamentários e patrimoniais, o processamento contábil da receita e da 
despesa; a aplicação das leis fiscais; todas as atividades relativas ao lançamento de tributos e 
arrecadação das rendas municipais; a fiscalização dos contribuintes; o recebimento guarda e 
movimentação de bens e valores, além de proceder ao licenciamento de atividades. 

[...] 
Art. 11. À Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, compete elaborar o planejamento 

territorial; elaborar programas e projetos técnicos e arquitetônicos relativo a obras e serviços públicos 
de infra-estrutura nos meios urbanos e rurais, tais como: arborização, iluminação, trânsito, cemitérios, 
transporte coletivo e individual, abastecimento de água, construção e conservação de estradas 
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municipais; a construção e conservação de prédios públicos; o controle do parcelamento, uso e 
ocupação do solo urbano; a preservação do patrimônio histórico e cultural; elaborar e executar 
projetos especiais na área de moradias populares, tanto na área rural como urbana; regularização do 
espaço público de vilas, bairros e o interior; executar atividades de apoio técnico e de serviços 
auxiliares, tais como: cartografia, topografia, desenho, cadastro, oficinas, garagem, administração de 
pedreiras, equipamentos de britagem e a fabricação de artefatos de concreto. 

[...] 
Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 912, de 02 de Fevereiro de 2009, permanecem 

inalterados.  
Art. 3º Fica revogada a seguinte Lei Municipal nº 916, de 18 de Março de 2009. 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 18 de Dezembro de 2018.  

  

Marcus Jair Bandeira 
                                                                               Prefeito 
 
  Registre-se e Publique-se.                                                                                                                                                                              
 
                      Marinez de Lima Rubert                                                                 
           Secretária Municipal de Administração 


