
DECRETO Nº 18.800, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 
 

Revoga o inc. XXIV do art. 2º do De-
creto nº 9.391, de 17 de fevereiro de 
1989 – que consolida a Estrutura Ge-
ral da Administração Central izada do 
Município, lota cargos em Comissão e 
Funções Gratif icadas criados pelas 
Leis n. 6.309, de 28 de dezembro de 
1988, e 6.151, de 13 de julho de 1988, 
e dá outras providências –, al terando 
a estrutura organizacional da Admi-
nistração Central izada do Município 
de Porto Alegre; revoga o i tem 24 do 
inc. II do Anexo do Decreto nº 8.713, 
de 31 de janeiro de 1986 – que dispõe 
sobre os requisi tos para provimento 
de Funções Grati f icadas e Cargos em 
Comissão e dá outras providências – 
e revoga o i tem XXIV Anexo do Decre-
to 11.351 de 3 de novembro de 1995 – 
que regulamenta a aplicação do arti-
go 70 da Lei nº 6.309, de 28 de de-
zembro de 1988.  

  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 94, incisos II e IV, da Lei Orgânica do 
Município, e em conformidade com o disposto no art igo 21 da Lei nº 
6.309, de 28 de dezembro de 1988, 

 
 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º   Ficam encerradas as atividades da Secretaria Extraor-
dinária da Copa de 2014 (SECOPA), def inidas no art. 3º da Lei nº 10.602, 
de 23 de dezembro de 2008. 

 
Art. 2º   Ficam vagos todos os cargos em comissão e funções 

gratif icadas anteriormente lotados na SECOPA, criados nos arts. 8º e 9º 
da Lei nº 10.602, de 2008, e que integraram a letra “c” do Anexo I da Lei 
nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988, e alterações posteriores. 
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Art. 3º  Fica vago o cargo de Secretário Extraordinário da Co-

pa de 2014, até 1º de janeiro de 2015, quando será ext into automatica-
mente em conformidade com os arts. 5º e 7º da Lei nº 10.602, de 2008. 

 
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção, surtindo efeitos a contar de 30 de setembro de 2014. 
 
Art. 5º   Ficam revogados: 
 
I – o inc. XXIV, do art.  2º do Decreto nº 9.391, de 17 de feve-

reiro de 1989.; 
 
II – o item 24 do inc. II do Anexo do Decreto nº 8.713, de 31 

de janeiro de 1986; 
 
III – o item XXIV do Decreto nº 11.351, de 3 de novembro de 

1995. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 26 de setem-

bro de 2014. 
 
 
 
José Fortunati,  
Prefeito. 
 
 
 
Elói Guimarães, 
Secretário Municipal de Administração. 

Registre-se e publique-se. 
 
 
 
Urbano Schmitt,  
Secretário Municipal de Gestão. 


		2014-09-29T10:00:19-0300
	CELIA MARIA ROTH KOZENIESKI:36606278015




