Descrição das atribuições e competências das Secretarias

Secretaria Municipal de Educação – Rio Pardo/RS
A Secretaria Municipal de Educação de Rio Pardo, visando o desenvolvimento dos
aspectos qualitativos do ensino, possui as seguintes competências e atribuições:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema
Municipal de Ensino;
II – exercer a ação redistributiva em relação as suas escolas, considerando seus projetos
pedagógicos, seus planos de atividades e seus regimentos;
III – supervisionar e assessorar os estabelecimentos do seu Sistema de Ensino;
IV – oferecer a educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do Ensino;
V – zelar pela observância da legislação vigente e pelo cumprimento das normas
expedidas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Municipal de
Educação nas instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino;
VI – fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino;
VII – elaborar, executar e avaliar o Plano Municipal de Educação, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o Orçamento Municipal da Educação;
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Rio Pardo/RS
Temos como competência Eventos e promoção Cultural e turística: de eventos culturais
e festividades: Carnaval, Festa do Peixe, Semana Santa, Festa Portuguesa e dos Sonhos,
Semana Farroupilha e Pátria, Semana de Rio Pardo, Eventos culturais diversos, Natal. E
várias modalidades de Turismo, estão sendo organizadas: História, Educativo,
Ecoturismo, Aventura, Rural, Natural (Praias e outros), Local e Gastronômico.
Secretaria Municipal de Planejamento, Indústria e Comércio- Rio Pardo/RS
É encarregada de realizar o planejamento integrado dos diversos órgãos da
Administração;
•

controle e execução do plano de desenvolvimento integrado no Município;

•

implantação de polo industrial, disciplinando a instalação de indústrias;

•

incremento de novas pequenas, médias e grandes empresas e cooperativas;

•

incentivo ao desenvolvimento industrial, comercial e de serviços do Município;

•

realização de feiras, cursos, seminários e palestras, para desenvolver estes
segmentos;

•

acompanhar ações destinadas ao Município pelo Estado e União;

•

cadastramento de programas e projetos na esfera estadual e da união;

•

política de desenvolvimento através da sala do empreendedor;
•

Secretaria Municipal da Agricultura – Rio Pardo/RS

A secretaria da agricultura tem promovido estimulado e, apoiado o processo de
desenvolvimento municipal, as iniciativas privadas e públicas, relacionadas com o setor
agrícola, bem como o estimulo e apoio as atividades agropecuárias;
Incrementar a produção e o abastecimento alimentar no âmbito do Município, bem
como melhorar o nível socioeconômico da população do meio rural;
Vem sendo um importante suporte na produção, com o transporte de calcário, acesso
aos serviços prestados com as duas retroescavadeiras voltadas para o produtor rural.

