
LEI MUNICIPAL Nº 6.538, DE 27 DE MARÇO DE 2007. 
 

 
Transfere Departamentos e altera redação 
de Secretarias Municipais. 

 
 

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica transferido os Departamentos de Trânsito, de Esportes, da Se-

cretaria Municipal do Gabinete do Prefeito e o Departamento de Habitação, da Secretaria 
Municipal de Habitação e Assistência Social, com seus cargos, para a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e Comércio. 

 
Art. 2º Em conseqüência da transferência dos Departamentos ficam altera-

das as denominações, das Secretarias, a saber: 
- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e Comér-

cio passa a denominar-se SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, AGRI-
CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO, competindo-lhe planejar, coordenar 
e executar as políticas de desenvolvimento agropecuário, industrial, comercial e de servi-
ços na esfera do Município; promover intercâmbios e convênios com entidades estaduais, 
federais e da iniciativa privada; realizar estudos e pesquisas para fomentar o desenvolvi-
mento de todos os setores da economia e promover a diversificação agrícola; estimular a 
instalação de feiras, exposições agroindustrial e comercial em parceria com entidades em-
presariais; implantar a infra-estrutura no Distrito Industrial visando a instalação de novas 
empresas; criação, construção e manutenção de parques florestais; coordenar a realização 
de projetos e ações de proteção à fauna, flora e mananciais hídricos; tudo que couber refe-
rente a licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 
local e aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou convênio, 
em conformidade com a legislação pertinente; realizar estudos e pesquisas sobre os pro-
blemas de habitação voltados a famílias de baixa renda, elaborando programas e projetos 
para saná-los. 

 
§ 1º Para o desempenho das suas atribuições, a Secretaria Municipal de De-

senvolvimento, Agricultura, Indústria, Comércio e Habitação, contará com os Departamen-
tos de: 

 
a) AGROPECUÁRIA 
b) INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
c) MEIO AMBIENTE 
d) TRÂNSITO 
e) HABITAÇÃO 
f) ESPORTE E LAZER 
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§ 2º Também integra a estrutura da Secretaria, o Setor de Turismo e Promo-
ções, encarregado do atendimento dos projetos, ações e eventos desta área. 

 
- A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social passa a denomi-

nar-se SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a ela compete elaborar, 
coordenar e executar a Política Municipal de Assistência Social, participando no desenvol-
vimento de Projetos de Política de atendimento na área de Assistência Social; elaborando 
planos de ação com órgãos afins na esfera Estadual e Federal; desenvolvendo programas 
na área social voltada a população carente; em consonância com a Política Nacional de 
Assistência Social e ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, descrita em legisla-
ção própria. 
 

Parágrafo Único.  Integra a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, o Departamento Municipal do Bem Estar Social – DEMBES, o Abrigo Profª Odila e a 
Padaria Municipal (Vaca Mecânica). 

 
Art. 3º Fica transferido os Departamentos de Obras do Interior e Praças de 

Jardins, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e Comércio, 
com seus cargos, para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. 

 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as 

dotações orçamentárias dos órgãos transferidos, desmembrados, para as novas Secretari-
as observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na 
Lei do PPA, LDO e Orçamento vigente, de conformidade com anexo I. 

 
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2007. 
 
 

ALEXANDRE A. GOELLNER 
                                                                                                         Prefeito 

 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura: 
 
 
ISOLDE MARIA DIAS 
Secretária da Administração 
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