
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 112, DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

“Extingue a Secretaria Especial de Governo, 
criada pela lei nº 3.820, de 20 de fevereiro de 
2013; revoga a letra “D”, do inciso III, do art. 
1º, e, exclui o art. 9º, seus incisos e parágrafo 
único, da Lei Municipal nº 3.008, de 03 de 
fevereiro de 2009, e dá outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL, Estado do Rio Grande do 
Sul.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais que 
me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte:   

     L E I

Art. 1º O Art. 1º da Lei Municipal Nº 3.008, de 03 de fevereiro de 2009, passa ter 
a seguinte redação: 

"Art. 1º. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de 
Eldorado do Sul constitui-se dos seguintes órgãos:

I - de assessoramento, denominados: 

a) Gabinete do Prefeito; 
b) Gabinete do Vice-Prefeito;
c)Procuradoria Jurídica;

II - de fiscalização, denominado Controle Interno; 
III - de administração geral, denominados: 
a) Secretaria de Administração; 
b) Secretaria da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 4204/2014)
c) Secretaria de Planejamento.

        Art.2º Revoga o Art. 9º Lei Municipal Nº 3.008, de 03 de fevereiro 
de 2009. 

  Art. 3º. O Art. 2º da Lei Municipal Nº 3.008, de 03 de fevereiro de 2009, 
passa ter a seguinte redação: 

“Art. 2º Compete ao Gabinete do Prefeito, como órgão de assessoramento 
do Prefeito na orientação e coordenação das atividades administrativas, 
sociais, de cerimonial e de relações públicas: 
I - organizar solenidades e recepções oficiais que se realizarem no âmbito 
da administração municipal; 



II - preparar relações de convidados para solenidades oficiais e submetê-
las à aprovação da autoridade competente, bem como providenciar no 
preparo e expedição dos convites, incumbindo-se do controle respectivo; 
III - receber e encaminhar as autoridades civis, militares e eclesiásticas 
nacionais e estrangeiras que procurem o Prefeito; 
IV - receber e preparar a correspondência pessoal do Prefeito; 
V - funcionar em articulação permanente com os demais órgãos que 
compõem a estrutura administrativa do Município; 
VI - realizar atividades afetas às relações públicas; 
VII - promover o alistamento militar no Município, através da Junta de 
Alistamento Militar. 
VIII - captar recursos junto a União, Estado e Órgãos da administração 
direta e indireta; 
IX - captar recursos junto a entidades de classe e/ou instituições 
financeiras particulares nos limites da lei.”

                  Art. 4º. Passam a integrar o Gabinete do Prefeito: 

                  I - Departamento de Políticas Públicas Especiais; 
                  II - Departamento de Projetos e Captação de Recursos. 

                 Parágrafo Único – Os departamentos serão instituídos e 
regulamentados através de Decreto Municipal, nos termos da Lei nº 3.714, de 03 
de julho de 2012.

                 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

                 Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                    Eldorado do Sul, 13 de agosto de 2018. 

Ernani de Freitas Gonçalves
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Rodrigo Àvila da Silveira
Secretário de Administração          Publicada em ___/___/___

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS



Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara de Vereadores, para 
apreciação dos nobres Edis, o Projeto de Lei Municipal nº 112, de 13 de agosto de 
2018, que: “Extingue a Secretaria Especial de Governo, criada pela lei nº 3.820, de 20 de 
fevereiro de 2013; revoga a letra “D”, do inciso III, do art. 1º, e, exclui o art. 9º, seus incisos 
e parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.008, de 03 de fevereiro de 2009, e dá outras 
providências”.

O projeto de lei levado à apreciação dessa Casa Legislativa, visa a 
extinção da SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, passando algumas 
competências ao Gabinete do Prefeito. 

Sendo assim, e contando com a costumeira apreciação dos Nobres Edis, 
aguardamos manifestação dessa Egrégia Câmara Legislativa, com relação a este projeto 
de lei, enviando também nossas cordiais saudações.

        Atenciosamente,

                          
Ernani de Freitas Gonçalves

Prefeito Municipal


