
LEI N.º 892, de 23 de janeiro de 2013. 
 

 

Cria Secretaria Especial de Projetos e 

Meio Ambiente, incluindo na estrutura 

Administrativa, cria cargos de Secretário 

Municipal e Assessor de Secretaria e 

extingue cargo de Coordenador de 

Projetos e dá outras providências. 
 

 

Nazario Rubi Kuentzer, Prefeito Municipal de Herveiras, Estado do 

Rio Grande do Sul. 
 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 
 

Art. 1.º - É criada, na Administração centralizada do Município, a 

Secretaria Especial de Projetos e Meio Ambiente. 

 

Art. 2.º - A Secretaria Especial de Projetos e Meio Ambiente tem 

por finalidade, atribuição e competência responder por todas as políticas públicas e 

pelo desenvolvimento de ação governamental na formalização e encaminhamento 

de projetos de forma geral, bem como nas questões ambientais, bem como executar 

encargos que lhe forem cometidos pelo Prefeito na área de coordenação de projetos 

e atividades especiais e na política do meio ambiente. 

 

Art. 3.º - Compete à Secretaria Especial de Projetos e Meio 

Ambiente: 

I – Executar políticas de elaboração de projetos para capitação de 

recursos junto às esferas Estadual, Federal e de linhas de financiamento para 

atividades de apoio a gestão municipal; 

II – efetuar o cadastramento do Município em todas as secretarias e 

órgãos do Governo Estadual e Federal, visando à obtenção de recursos; 

III – efetuar os registros, atualizações e acompanhamento do 

SICONV para fins de obtenção e liberação de convênios e recursos ao Município. 

IV - Definir e implementar programas e projetos de 

desenvolvimento do município, abrangendo as áreas de projetos especiais e do 

meio ambiente, desenvolvimento físico-territorial e urbanístico; promover a 

integração metropolitana e o fomento ao desenvolvimento econômico. 

V - Estudar e propor áreas de proteção ambiental e de recomposição 

de vegetação ciliar no âmbito do Município; avaliar as políticas públicas com 

influência no Município, em especial quanto ao impacto ambiental; formular e 

propor um Código Ambiental Municipal. 



VI - Sugerir, no planejamento do uso do solo municipal, 

instrumentos de melhoria da qualidade ambiental; promover a articulação e a 

integração dos diversos órgãos da administração nos níveis de governo, no que 

concerne às ações de defesa do meio ambiente; promover estudos, normas e 

padrões de planejamento ambiental e urbano. 

VII - Desenvolver os planos locais de Gestão Urbana, conforme as 

diretrizes estabelecidas no Plano Diretor; sistematizar as informações da Prefeitura 

Municipal na área de sua atuação; formular e propor alterações e normas quanto a 

Estudos de Impacto Ambiental - EIA, Relatórios de Impactos Ambientais - RIMA 

e Estudos de Impacto de Vizinhança - RIVE; estabelecer os termos de referência 

dos aspectos ambientais para os planos, programas e projetos de outras áreas da 

administração municipal. 

VIII - Organizar e coordenar a fiscalização ambiental para o 

controle e monitorização das potenciais fontes de poluição existentes no 

Município, em conjunto com outros serviços de fiscalização da Administração 

Municipal e de outros órgãos estaduais e/ou federais; exercer o poder de polícia 

administrativa e gerenciar a imposição de penalidades; propor e fazer cumprir 

normas e padrões pertinentes à qualidade ambiental do ar, solo, água, ruídos e 

vibrações; elaborar e manter atualizados os cadastros e registros relativos a 

controle ambiental; propor, executar e participar de planos e projetos que visem à 

monitoração e o controle da qualidade ambiental; participar juntamente com o 

Estado e a União no controle, vigilância e fiscalização da produção, 

armazenamento, transporte, comercialização, uso e destino final de substâncias que 

comportem risco, efetivo ou potencial, para a qualidade de vida e meio ambiente; 

promover o desenvolvimento de normas e padrões de controle da poluição em 

todas as suas formas; 

IX - executar o licenciamento ambiental de empreendimentos em 

geral a serem instalados ou existentes no Município, no âmbito de competência da 

Secretaria; propor planos e projetos de recuperação de áreas degradadas em 

conjunto com outros órgãos municipais e estaduais; orientar e supervisionar outros 

órgãos do Município a respeito das questões ambientais; estudar e propor áreas de 

proteção ambiental e de recomposição ciliar no âmbito do Município; promover 

estudos, normas e padrões de planejamento ambiental; coordenar a definição das 

diretrizes ambientais para projetos de parcelamentos de solo; coordenar e executar 

programas de educação ambiental. 

 

Art. 4.º - É criado o cargo de Secretário Municipal de Projetos e 

Meio Ambiente, remunerado através de subsídio e o cargo em comissão de 

Assessor de Secretaria, remunerado pelo CC3/FG5, os quais passam a integrar o 

Plano de Cargos e Funções do Município. 

 

Art. 5.º - Fica autorizada a abertura de crédito especial, a ser aberto 

por decreto e por transposição de dotações orçamentária, para atendimento das 



atividades e projetos atinentes à estrutura da Secretaria Especial de Projetos e Meio 

Ambiente. 

 

Art. 6.º - As disposições da presente Lei ficam incluídas no Plano 

plurianual e na Lei de Diretrizes do presente exercício. 

 

Art. 7.º - Fica extinto, do quadro dos cargos em comissão e funções 

gratificadas criados através do artigo 21, inciso I – Grupo de Assessoramento, da 

Lei n.º 034/97, combinado com a Lei n.º 541, de 15 de agosto de 2006, o cargo de 

Coordenador de Projetos. 

 

Art. 8.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 23 de janeiro de 2013. 
 

 

Nazario Rubi Kuentzer 

Prefeito Municipal 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

 
 

Sandro Luis da Silveira 

Secretário Municipal da Administração e Turismo 

 


