
LEI MUNICIPAL Nº 1021/2007, DE 06 DE AGOSOTO DE 2007.  
  

“ALTERA DENOMINAÇÕES E 
ATRIBUIÇÕES  DAS SECRETARIAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
O PREFEITO DE FAXINALZINHO , 

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 eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  

 
                         Art. 1º - É alterada a denominação da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE , criada 
pela Lei Municipal nº 011/89, de 25 de janeiro de 1989, a qual passa a 
denominar-se SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  com as 
atribuições de orientar quanto ao uso adequado dos gêneros alimentícios; 
incentivar e estimular as campanhas de vacinação de massa; manter a 
municipalização de saúde; estimular o habitat da população; incentivar 
debates e palestras com profissionais liberais na área da saúde; estimular a 
prática de medicina preventiva; auxiliar os órgãos que atuam na área da 
saúde; 
 
              Art. 2º - É alterada a denominação da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, criada pela Lei 
Municipal nº 206/92,  de 10 de abril de 2002, a qual passa a denominar-se 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE, com as atribuições de orientar os produtores quanto a 
financiamentos e mercado consumidor, uso e reparação do solo, conservação 
dos recursos naturais e a própria política agrária do Governo Federal; divulgar 
a realização de cursos, simpósios e seminários relacionados com a agricultura 
e pecuária; incentivar a diversificação da agricultura em todo o território do 
município; incentivar a produção de hortigranjeira; articular-se com entidades 
executivas do pólo de fruticultura do Estado e Emater; promover a 
comercialização dos agricultores no sentido da adoção de métodos modernos 
de exploração racional, do solo, visando a elevação da produtividade agrícola; 
estimular o desenvolvimento da pecuária em todo o território do Município, 



promovendo feiras e explorações; orientar os pecuaristas quanto a utilização 
de matrizes; promover campanhas de vacinação e inseminação artificial; 
estimular a feira do produtor; executar o programa do Estado “troca-troca de 
sementes”; FEAPER; organizar, agendar serviços de Patrulha Agrícola 
Municipal; fazendo atendimentos clínico-veterinários; organizar e incentivar 
a industrialização de matéria prima da agricultura familiar; implementar ações 
para a preservação da natureza sem ferir o ecossistema, orientando para evitar 
a poluição dos mananciais de água, córregos, afluentes, rios e meio ambiente, 
bem como a preservação da fauna e flora em todo o território do Município, 
liberando os licenciamentos de impacto local; 
 
                                                                 Art. 3º - Revogam-se às disposições em 
contrário. 
 
                             Art. 4º  – Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008. 
 

 GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE FAXINALZINHO, AOS SEIS DIAS  DO MÊS  D E  
AGOSTO DO ANO DE DOIS  MIL E SETE. 
 
 
 
 
       IRINEU  BERTANI 
                        Prefeito   
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 06 de agosto de 2007. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
   Sec. de Administração   
 


