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LEI Nº 178/2015                     Cocal de Telha – PI, 03 de março de 2015.  

 

“Altera a Lei Municipal nº 122/09 que dispõe sobre 

Reestruturação Organizacional da Prefeitura 

Municipal de Cocal de Telha, Estado do Piauí, sobre a 

determinação das funções com Gratificação de 

Direção e Assessoramento Municipal – DAM, e dá 

outras providências correlatas.” 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI, Estado do Piauí, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica acrescentado ao art. 2º, II, 1. da Lei Municipal 122/09, o item 1.8 dos Órgãos de 

Administração Direta, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º - Fica estabelecida a seguinte Estrutura Organizacional, para aplicação das 

ações no âmbito Municipal e para o desenvolvimento dos Planos, Programas e 

Projeto a serem executados no Município de Cocal de Telha, Estado do Piauí. 

(...) 

II – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 

1. EXECUTIVO MUNICIPAL 

1.1. Secretaria Municipal de Educação; 

1.2. Secretaria Municipal de Saúde; 

1.3. Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania; 

1.5. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

1.6. Secretaria Municipal de Finanças; 

1.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

1.8. Secretaria Municipal de Cultura; 

1.9. Secretaria Municipal de Agricultura; 

1.10. Secretaria Municipal de Esporte; 

1.11. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

 

Art. 2º Ficam acrescentados ao TÍTULO III, os CAPÍTULOS XIV e XV da Lei Municipal nº 

122/09, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

CAPÍTULO XIV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS 

Art. 20-A. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é o 

órgão ao qual incumbe o trato das ações ambientais, como a educação ambiental, 

as atividades de licenciamento ambiental, bem como caberá à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, executar direta e 

indiretamente a política ambiental do Município; Coordenar ações e executar 

planos, programas, projetos e atividades de preservação e repercussão ambiental; 

Estudar, definir e expedir normas técnicas legais e procedimento, visando à 

proteção ambiental do Município; Identificar, implantar e administrar unidades de 

conservação e outras áreas protegidas, visando a conservação de mananciais, 

ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens de interesses 
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ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas, obedecendo à 

legislação estadual e federal existentes; assessorar a Administração Pública 

Municipal na elaboração e revisão do planejamento local, quanto a aspectos 

ambientais, controle da poluição, expansão urbana e propostas para a criação de 

novas unidades de conservação e de outras áreas protegidas; Participar do 

zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação do solo; Aprovar e fiscalizar 

a implantação de regiões, setores e instalações para fins industriais e 

parcelamentos de qualquer natureza, bem como quaisquer atividades que utilizem 

recursos naturais renováveis e não renováveis; Autorizar, de acordo com a 

legislação vigente, o corte e a exploração racional ou quaisquer outras alterações 

de cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada; Exercer a vigilância 

municipal e o poder de polícia; Conceder licenciamento ambiental para a 

instalação das atividades socioeconômicas utilizadoras de recursos ambientais e 

com potencial poluidor; Exigir estudo de impacto ambiental para a implantação 

das atividades socioeconômicas, pesquisas, difusão e implantação de tecnologias 

que, de qualquer modo, possam degradar o meio ambiente; Promover e colaborar 

em campanhas educativas e na execução de um programa permanente de 

formação e mobilização para a defesa do meio ambiente; Convocar audiências 

públicas, quando necessárias, nos termos da legislação vigente; Promover 

medidas de combate à poluição ambiental, entre outras atividades relacionadas ao 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

CAPÍTULO XV 

DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

E RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 20-B. A estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos compõe-se dos cargos abaixo discriminados, cuja remuneração 

corresponde aos valores constantes no anexo VIII, que faz parte do presente 

projeto de Lei: 

a) Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

b) Chefe do Departamento de Recursos Hídricos.  

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais no orçamento do 

Município, com vistas à alocação de recursos no órgão ora criado.  

Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Telha, Estado do Piauí, aos 03(três) dias do mês de 

março do ano de 2015 (dois mil e quinze). 

 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA  

Prefeita Municipal   

  
Numerada, registrada e publicada a presente Lei aos 03(três) dias do mês de março do ano de dois 

mil e quinze (2015). 

 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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ANEXO I- LEI Nº 178/2015 

 

 

 

Quantidade Cargo Subsídio 

01 (um) 

 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos 

 

R$ 2.000,00 

(dois mil reais) 

 

01 (um) 

Cargo em comissão da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos: 

Chefe de Departamento de Recursos Hídricos 

R$ 788,00 

(Setecentos e oitenta e oito 

reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


