LEI MUNICIPAL N.º 2.126/2006

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PELA INCORPORAÇÃO À
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO
AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

WALTER LUIZ HECK, Prefeito Municipal de Crissiumal, Estado do
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica extinta a Secretaria Municipal da Industria e Comércio,
que será incorporada à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
Parágrafo Único - Fica também extinto o cargo de Secretário Municipal
da Industria e Comércio.
Art. 2.º - É alterada a denominação da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente, que passará a denominar-se: SECRETARIA MUNICIPAL DA
AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO ECONÔMICA.
Art. 3.º – O art. 7.º da Lei Municipal n.º 1531/99 de 30 de setembro de
1999 , com suas alterações posteriores, passará a ter a seguinte redação:
Art. 7º - A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Expansão Econômica é o Órgão responsável em executar as tarefas relacionadas com a
economia do Município e seu desenvolvimento agrícola, pastoril e industrial, especialmente
sobre as culturas tradicionais do Município, através de assistência direta ao homem rural,
associada à iniciativa de outros órgãos existentes no Município.Desenvolve programas que
orientem uma estrutura agrícola diversificada. Construção e preservação de parques e jardins.
Administra o Cemitério Municipal. É responsável também pelas atividades de proteção
ambiental no Município, atuando nas áreas de preservação e conservação do ambiente
natural, combate à poluição ambiental e manutenção e conservação de espaços verdes.
Fiscaliza e reprime as alterações e agressões ao meio ambiente, pesquisando, baixando
normas e instruindo a população sobre o equilíbrio ambiental. Executa as atividades ligadas
ao incentivo à agricultura e à pecuária, tais como: aquisição e distribuição, em condições
favoráveis, de sementes e fertilizantes, produção e venda de mudas, aquisição e cessão de
vacinas, organização de viveiros municipais, visando o florestamento e o reflorestamento;
Incentivo às hortas comunitárias e outras; Executa outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo Prefeito
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Municipal. Também é encarregado de orientar, coordenar e controlar a execução das
políticas de desenvolvimento industrial e comercial da esfera do Município; Promover a
realização de atividades relacionadas com o desenvolvimento industrial e comercial do
Município; Administrar e implantar áreas destinadas à indústria e comércio; Coordenar as
atividades relativas à orientação da produção primária e do abastecimento público; Orientar a
localização e licenciar a instalação de unidades industriais e comerciais de acordo com as
áreas destinadas è indústria e comércio; Conceder, permitir e autorizar o uso de prédios
municipais, sob sua administração, destinados à exploração comercial; Fiscalizar o
cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de competência,
bem como aplicar sanções aos infratores; Promover o intercâmbio de convênios com entidades
federais, estaduais, municipais e de iniciativa privada nos assuntos atinentes às políticas de
desenvolvimento industrial e comercial; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determindas pelo Prefeito Municipal.
Art. 4.º - É revogado o art. 11 da Lei Municipal n.º 1531/99 de 30 de
setembro de 1999.
Art. 5.º - Os demais artigos da Lei Municipal n.º 1531/99, aqui não
citados ou alterados por leis posteriores continuam em vigor.
Art. 6.º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2007.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISSIUMAL,
Estado do Rio Grande do Sul, aos 05 dias do mês de dezembro de 2006.

WALTER LUIZ HECK
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se:

GILMAR ANTONIO SOARES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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