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LEI COMPLEMENTAR n'07, de 30 de março de 2017. 

Consolida a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Milton Brandão e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO FAZ saber que a Câmara 
Municipal aprovou e EU sanciona a seguinte Lei: 

TÍTULO 1 
Da Administração do Município 

CAPÍTULO ÚNICO 
Da Estrutura do Poder Executivo 

Art. 1° Estruturado pela presente Lei, o Poder Executivo Municipal é exercido pelo 
Prefeito do Município, auxiliado pelo Vice-Prefeito, pelos Secretários Municipais, e 
pelos ocupantes de cargos equivalentes, bem como pelos demais ocupantes de cargos 
de coordenação e assessoramento, além dos servidores públicos. 

Art. 20  A Administração Municipal engloba os órgãos da Administração Direta e as 
entidades da Administração Indireta. 

§ 1°. Integram a Administração Direta: 

1. Os Órgãos de Apoio, Assessoramento e Representação Municipal; 
II. Os órgãos de Controle da Gestão Pública; 
III.Os órgãos de Gerenciamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional; 
IV.Os órgãos de Formulação, Execução e Avaliação de Políticas Públicas. 

§ 2° Integram a Administração Indireta as autarquias a serem criadas por Lei, sob o 
controle do Município, vinculadas aos órgãos da Administração Direta em cuja área de 
competência estejam enquadradas a sua atividade principal. 

TÍTULO II 
Da Reforma Administrativa 

CAPÍTULO 1 
Da Criação de Órgãos da Administração Direta 

Art. 3° Ficam criados os seguintes órgãos de Apoio, Assessoramento e Representação 
Municipal: 

1 - Gabinete do Prefeito 
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II - Secretaria de Governo - SEGOV 

Art. 4° Fica criada a Controladoria Geral do Município, corno órgão de Controle da 
Gestão Pública. 

Parágrafo único. O Controlador Geral do Município será nomeado pelo Prefeito 
Municipal e deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

1. Servidor efetivo do município; 
II. Idoneidade moral e reputação ilibada; 
III. Formação Superior. 

Art. 5° São os seguintes os órgãos de Gerenciarnento Estratégico e Desenvolvimento 
Institucional: 

1. Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF; 

Art. 6° São os seguintes os órgãos de Formulação, Execução e Avaliação de Políticas 
Públicas: 

1 -Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 
II- Secretaria Municipal de Saúde - SMS; 
III - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS; 
IV - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA; 
V - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA; 
VI - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL; 

CAPÍTULO II 
Da Extinção, Criação e Permanência de Cargos Comissionado. 

Art. 7° Ficam criados os cargos comissionados com a denominação, codificação, 
quantitativo e remuneração a seguir discriminados: 

1. Cargo Comissionado de Direção e Assistência (DAM), com amplitude de 1 a 
IV, com os quantitativos e remunerações especificados no Anexo 1 e II. 
desta Lei; 

II. Gratificação para Assessoramento (GE) com amplitude de 01 a 02 
III. Gratificação para Funções especiais gratificadas (FG) com amplitude de 01 a 9: 
IV.Gratificação para servidores públicos efetivos para cargos de gestão na 

Secretaria Municipal de Educação (FGE), com amplitude de 01 a 02; 
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V. Gratificação para servidores membros da Comissão de Licitação ou equipe de 
apoio do Pregoeiro (GEL), com amplitude de 01 a 02. 

TÍTULO III 
Do Poder Executivo 

CAPÍTULO 1 
Da Administração Direta 

Art. 8° O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito do Município, auxiliado pelo Vice-
Prefeito, por todos os ocupantes dos cargos agrupados nos órgãos definidos no art.2°, 
§10 desta Lei e pelos servidores públicos municipais. 

CAPÍTULO II 
Da Missão do Poder Executivo 

Art. 90•  O Poder Executivo tem como missão a concepção e desenvolvimento de 
planos, programas, projetos e atividades que reflitam de forma estruturada, os 
objetivos emanados das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do 
Município de Milton Brandão, bem como das leis específicas, em estreita articulação e 
harmonia com os demais Poderes Constituídos e com as outras esferas de governo. 

Art. 10. Com  a participação da sociedade civil organizada, os órgãos e entidades que 
atuam na esfera do Poder Executivo Municipal visam atender as necessidades 
comunitárias, aproximando os serviços públicos da sociedade com o objetivo de 
promover a melhoria contínua da qualidade de vida do cidadão. 

Art. 11. O Poder Executivo, através das ações públicas empreendidas, deve propiciar a 
melhoria das condições socioeconômicas da população nos seus variados segmentos e 
a integração do Município aos esforços do desenvolvimento microrregional, estadual, 
regional e nacional. 

CAPÍTULO III 
Das Atribuições dos Órgãos de Apoio, Assessoramento e Representação. 

Seção 1 
Do Gabinete do Prefeito do Município 

Art. 12. O Gabinete do Prefeito tem a atribuição precípua de assessorar o Prefeito nos 
atos de gestão e administração dos negócios públicos, em todos os assuntos 
relacionados com o governo. 

Art. 13. Ressalta ainda como competência do Gabinete do Prefeito: 
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1. A coordenação das atividades de promoção, relações públicas, 
agenda de audiências e cerimônias, expedição e recebimento da 
correspondência municipal, em conjunto com as Assessorias Jurídica, 
Técnica e de Comunicação. 
II. A transmissão de determinações emanadas do Prefeito aos demais 
órgãos da administração municipal. 
III. A representação institucional na articulação política com os demais 
Poderes; 
IV. O arquivo dos atos oficiais e o controle da respectiva 
documentação; 
V. A procura pela interação harmônica entre os três poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário; 
VI. A assessoria direta ao Prefeito Municipal, no que se refere a 
questões, providências e publicações de iniciativas relativas ao 
desempenho de suas atribuições e prerrogativas; 
VII. O preparo, instrução, tramitação e disposição de processos e 
documentos sujeitos à sua decisão e que sendo pertinentes aos assuntos 
afetos às Secretarias e aos órgãos e Entidades da Administração 
Municipal, não lhe sejam, pelos respectivos titulares levados 
diretamente ao despacho. 
VIII. A recepção, estudo, triagem e encaminhamento do expediente 
enviado ao Prefeito. 
IX. A transmissão e controle da execução das ordens e determinações 
emanadas do Chefe do Executivo; 
X. Atuar como porta-voz do Prefeito Municipal quando o mesmo 
assim designar 
XI. Promover eventos e coordenar atividades de cerimonial nos eventos 
promovidos pela Prefeitura Municipal e/ou naqueles em que o Prefeito 
Municipal e Secretários se fizerem presentes em missão oficial. 

Seção II 
Secretaria de Governo 

Art. 14. A Secretaria de Governo compete atuar como órgão central do sistema de 
articulação política do Governo Municipal, nas relações com as esferas de governo. 
demais poderes e órgãos da Prefeitura, e nos assuntos técnicos, administrativos, 
políticos e sociais, competindo-lhe, especialmente: 

1 - prestar assistência ao Prefeito no desempenho de suas atribuições e 
compromissos oficiais; 
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II - articular politicamente o Governo Municipal em todas as esferas 
governamentais, bem como com o setor privado, notadamente os 
econômicos, acadêmicos e sociais; 
III - coordenar as relações do Executivo com o Legislativo; 
IV - participar da elaboração de mensagens e projetos de lei, 
examinando-os sob a ótica política; 
V - acompanhar o trâmite, na Câmara Municipal, das mensagens do 
Executivo; 
VI - acompanhar, junto ao legislativo, o andamento dos Projetos de 
Lei, verificando os prazos do legislativo e providenciando para o 
adimplemento das datas de sanção; 
VII - realizar atos e promover diligências que o Prefeito Municipal lhe 
designar; 

CAPÍTULO IV 
Do Órgão de Controle da Gestão Pública 

Seção Única 
Da Controladoria Geral do Município 

Art.15. A Controladoria Geral do Município, cargo de natureza técnica e científica, 
sem dedicação exclusiva, tem a finalidade de exercer o controle contábil, 
orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Municipal 
direta, indireta, autárquica e fundacional, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade e regularidade da execução da receita e da despesa. 

§1°. O titular da Controladoria Geral do Município, denominado Controlador Geral, 
será nomeado pelo Prefeito para um mandato de três anos e deverá satisfazer os 
seguintes requisitos: 

1 - ser servidor público dos quadros efetivos do Município; 
II - possuir idoneidade moral e reputação ilibada; 
III - formação superior; 

§2°. A destituição do cargo de Controlador-Geral antes do término do mandato 
previsto no caput deste artigo, somente se dará através de processo administrativo em 
que se apure falta grave aos deveres constitucionais e desrespeito à Lei Orgânica do 
Município e à presente Lei. 

Art. 16. A Controladoria Geral do Município terá as seguintes competências. 
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1. 	Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual, da execução de programas de governo e dos 
orçamentos do Município; 
II. Apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório das 
atividades desenvolvidas; 
III. Realizar outras atribuições direta e indiretamente 
relacionadas ao harmônico desenvolvimento das atividades 
inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 
IV. Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os 
procedimentos relativos às atividades de controle interno; 
V. Sugerir procedimento para promover a integração do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal com 
outros Sistemas da Administração Pública Municipal; 
VI. Propor metodologias para a avaliação e aperfeiçoamento 
das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal; 
VII. Efetuar análise e estudos de casos propostos por setores da 
Administração Municipal com vistas à solução de problemas 
relacionados com o Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal; 
VIII. Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de 
Gestão Fiscal, conforme estabelecido no Art. 54 da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 
IX. Auxiliar na elaboração a prestação de contas anual do 
prefeito Municipal, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à 
Câmara Municipal; 
X. Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da 
despesa total com pessoal ao limite de que trata os artigos 22 e 
23 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 
XI. Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação 
de ativos tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei 
Complementar n°10 1 de 04 de maio de 2000; 
XII. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; avaliar a 
execução dos orçamentos do Município; 
XIII. Fornecer informações sobre a situação fisico-financeira 
dos projetos e das atividades constantes nos orçamentos do 
Município; 
XIV. Apurar os fatos ilegais ou irregulares, praticados por 
agentes públicos ou privados, na utilização de bens e recursos 
públicos; dar ciência ao Prefeito Municipal e, quando for o caso, 
comunicar à unidade responsável pela contabilidade, para as 
providências cabíveis; 
XV. Demais requisitos previstos em lei especial. 
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CAPÍTULO V 
Dos Órgãos de Gerenciamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional 

Seção 1 
Da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Art. 17. A Secretaria de Administração e Finanças tem a finalidade de promover as 
ações estratégicas relacionadas à modernização administrativa, à gestão de pessoal, às 
compras, ao patrimônio, aos serviços gerais e ao serviço de processamento de dados. 
assim como regular e acompanhar a situação do pessoal da administração pública 
municipal, formular a política econômico-financeira do Poder Público Municipal, 
realizar os atos de planejamento e execução orçamentária. 

Art. 18. Compete à Secretaria de Administração e Finanças: 

I. Coordenar a elaboração de folhas de pagamento da 
administração direta e indireta do Município; 
II. Implantar e gerenciar o banco de dados de recursos 
humanos da Prefeitura Municipal; 
III. Coordenar e executar as compras e contratações de 
serviços da Administração Municipal, em estreita articulação 
com a Comissão Permanente de Licitação. 
IV. Promover o treinamento e o desenvolvimento de servidores 
públicos municipais de acordo com as necessidades identificadas 
e realizar atividades de administração de pessoal; 
V. Realizar a administração tributária no tocante à receita pública 
municipal; 
VI. Orientar e coordenar as atividades de arrecadação, fiscalização, 
recolhimento e controle dos tributos e demais receitas do Município 
VII. Realizar os pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal 
VIII. Gerenciar os recursos públicos originados da receita própria, 
das transferências de outras esferas do governo, de convênios e outras 
fontes; 
IX. Manter informada as demais Secretarias, Gabinete do Prefeito e 
a Controladoria Geral do Município das disponibilidades financeiras 
da Prefeitura Municipal; 
X. Manter as Secretarias informadas das disponibilidades 
financeiras relacionadas a fundos e convênios sob as suas 
responsabilidades; 
XI. Promover as transferências financeiras para a Educação, Saúde 
e Assistência Social e Câmara Municipal, nos percentuais 
estabelecidos em lei. 
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Art. 19. Fica integrado à Secretaria de Administração e Finanças o Departamento de 
Convênios e Projetos com as seguintes competências: 

1 - representar e auxiliar o Município nas demandas administrativas 
referentes à consecução, realização e acompanhamento de convênios e 
demais formas de transferências voluntárias de recursos a serem 
firmadas nas esferas Estadual e Federal; 
II - acompanhar a execução dos convênios realizados pelo Município 
com os entes e órgãos estaduais e federais, e instituições financeiras 
públicas e privadas; 
III - acompanhar, pesquisar e analisar perante os órgãos públicos 
estaduais e federais os projetos, atividades, convênios e demais 
propostas de transferências financeiras oficiais que poderão ser 
realizadas em favor do Município. 

CAPÍTULO VI 
Dos Órgãos da Formulação e Execução de Políticas Públicas 

Seção 1 
Da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Art. 20. A Secretaria de Assistência Social tem a finalidade de promover a inclusão 
social e a cidadania no âmbito do Município, através de políticas públicas orientadas 
para a capacitação e valorização das pessoas, especialmente, as menos favorecidas. 

Art. 21. Compete à Secretaria de Assistência Social: 

1. 	A gestão e o gerenciamento do Fundo Municipal de 
Assistência Social; 
II. O planejamento, execução, coordenação e avaliação das 
políticas públicas e ações que visem o desenvolvimento de 
pessoas e comunidades, especialmente, as menos favorecidas 
III. Coordenar, executar e controlar as políticas de apoio e 
assistência à criança e ao adolescente; 
IV. Assistir ao idoso, às pessoas carentes e aos portadores de 
necessidades especiais; 
V. Assegurar a alimentação às pessoas que se encontram 
abaixo do nível de pobreza; 
VI. Conceder assistência e educação especial às pessoas 
portadoras de qualquer tipo de deficiência; 
VII. Assistir às gestantes carentes e pessoas da zona rural que 
tenham se deslocado para a sede do Município ou para outras 
Cidades para fins de tratamento de saúde. 
VIII. Prestar assistência funerária às famílias de baixa renda 
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IX. Desenvolver programas de melhoria habitacional, 
programas de geração de emprego e renda e programas de 
qualificação da mão-de-obra; 
X. Apoiar o desenvolvimento do artesanato comunitário e dos 
centros comunitários de produção; 
XI. Promover a inclusão de jovens e adultos de baixa renda 
nos programas de tecnologia da informação digital; 
XII. Prestar assistência jurídica às pessoas de baixa renda, em 
convênio com os órgãos pertinentes. 

Seção II 
Da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Art. 22. A Secretaria de Obras e Infraestrutura tem a finalidade de promover as 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento Urbano e Rural na sua estrutura 
fisico-territorial e dos serviços essenciais ao bem-estar da população. 

Art. 23. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura: 

1. 	O planejamento, execução e avaliação das ações relativas a 
obras públicas, serviços urbanos, energia, habitação, sistema 
viário, manutenção e desenvolvimento urbano e rural, 
saneamento básico, edificações e abastecimento de água; 
II. A autorização para construção de edificações públicas e 
particulares; 
III. A concessão de "habite-se" de edificações; 
IV. O planejamento, execução e avaliação da política de 
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano; 
V. Planejar e realizar a construção de parques, praças e 
jardins; 
VI. Planejar e executar obras de pavimentação poliédrica e 
asfáltica. 

Seção III 
Da Secretaria Municipal de Saúde 

Art. 24. A Secretaria Municipal de Saúde tem a finalidade de promover as políticas 
públicas de saúde no âmbito do município através de medidas de proteção à saúde da 
população e da promoção de sua qualidade de vida, conjuntamente a União e ao 
Estado do Piauí a iniciativa privada e as organizações não governamentais. 

Art. 25. Compete à Secretaria de Saúde: 
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1. 	A gestão do SUS no Município e o gerenciamento do 
Fundo Municipal de Saúde; 
II. A execução de programas de assistência à saúde; 
III. Acompanhamento das ações de saneamento básico; 
IV. Promoção de campanhas de vacinação; 
V. O combate às epidemias; 
VI. Desenvolver ações de controle das endemias e doenças 
transmitidas por vetores; 
VII. A prevenção e controle de doenças sexualmente 
transmissíveis, hepatite viral e HIV; 
VIII. A prestação de assistência odontológica e médico-
hospitalar; 
IX. A prevenção do câncer e do controle e combate às doenças 
de massa; 
X. A fiscalização e controle das condições sanitárias, de 
higiene, saneamento, da qualidade dos medicamentos e alimento e 
da prática profissional médica e paramédica; 
XI. A promoção da saúde da população de baixa renda; 
XII. A pesquisa, estudo e avaliação da demanda de atenção 
médica e hospitalar ante as disponibilidades previdenciárias e 
assistenciais públicas e particulares; 
XIII. A prestação supletiva de serviços médicos e ambulatoriais 
de urgência e emergência; 
XIV. A ação sanitária exaustiva e compreensiva em locais 
públicos; 
XV. A promoção de campanhas educacionais e de orientação à 
comunidade, visando à preservação das condições de saúde da 
população; 
XVI. O estudo e a pesquisa de fontes de recursos financeiros 
para o custeio e financiamento dos serviços e instalações médicas 
e hospitalares; 
XVII. A distribuição de medicamentos; 
XVIII. A integração com entidades públicas e particulares, 
visando articular a atuação e aplicação de recursos destinados à 
saúde pública do Município nos termos da organização do SUS; 
XIX. A manutenção de programas para a efetivação da 
assistência médico-hospitalar; 
XX. O controle de doenças transmissíveis; 
XXI. O controle da saúde bucal; 
XXII. A assistência aos portadores de doenças raras; 
XXIII. A auditoria, controle e avaliação dos serviços de saúde; 
XXIV. Promover a saúde materno-infantil. 
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XXV. Dar ênfase à Medicina Preventiva, como forma de redução 
de custos para o Poder Público e redução de danos à população. 

Seção IV 
Da Secretaria Municipal de Educação 

Art. 26. A Secretaria Municipal de Educação tem corno missão garantir ao aluno 
acesso permanência e o sucesso do mesmo no aprendizagem nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, objetivando uma educação de 
qualidade que possa desenvolver o indivíduo para a pesquisa, exercício profissional e a 
cidadania. 

Art. 27. A Secretaria Municipal de Educação possui ainda a finalidade de planejar, 
coordenar, executar e avaliar as políticas públicas para desenvolver o potencial dos 
estudantes do Município, adotando providências para orientação sadia ao exercício da 
cidadania. 

Art. 28. Compete à Secretaria Municipal de Educação: 

1. 	O planejamento, a supervisão e o controle da política do 
Sistema Municipal de Ensino; 
II. O controle e fiscalização do funcionamento de 
estabelecimentos de ensino de diferentes modalidades e níveis, 
públicos e privados; 
III. Apoio e orientação à iniciativa educacional privada; 
IV. Manter perfeita articulação com os governos Federal e 
Estadual em matéria de política e legislação educacional; 
V. O estudo, a pesquisa e avaliação permanente de recursos 
financeiros para o custeio e investimento do sistema nos processos 
educacionais; 
VI. A assistência e orientação sobre as responsabilidades 
crescentes no oferecimento, operação e manutenção dos 
equipamentos educacionais; 
VII. A integração das iniciativas de caráter organizacional e 
administrativo na área da educação com a área financeira e de 
planejamento da Prefeitura Municipal; 
VIII. A prospecção permanente das características e 
qualificações do magistério e da população estudantil e a atuação 
corretiva compatível com as dificuldades conhecidas; 
IX. A formação e desenvolvimento de professores e 
profissionais de apoio; 
X. Promover as inovações didáticas e pedagógicas; 



XI. Promover o bem-estar do estudante na escola e na 
sociedade; 
XII. Articular-se com a sociedade visando à integração 
comunidade-escola; 
XIII. Promover a Educação de Jovens e Adultos fora da idade 
escolar; 
XIV. Combater o analfabetismo através de programas especiais. 
XV. Implementar programas de incentivo a leitura e a escrita 
entre as crianças e jovens adolescentes. 

Seção V 
Da Secretaria Municipal da Criança, Juventude, Desporto e Lazer. 

Art. 29. A Secretaria Municipal da Criança, Juventude, Desporto e Lazer tem a 
finalidade de promover o planejamento, execução e avaliação das políticas públicas 
para o desenvolvimento da cultura no Município, como forma de manter as tradições, 
fomentar e valorizar as diversas formas de manifestações culturais, atuando em 
parceria com outras esferas de governo e com organizações privadas, bem como 
adotando providências para orientação sadia ao exercício da cidadania, ocupando-os 
com afazeres educacionais, técnico-profissionais, culturais e esportivos. Visa também 
desenvolver atividades relacionadas ao turismo e lazer, proporcionando oportunidades 
de bem-estar aos seus munícipes. 

Art. 30. Compete à Secretaria Municipal da Criança, Juventude, Desporto e Lazer: 

1. 	Promover a realização de eventos esportivos e recreativos: 
II. Fomentar e desenvolver o desporto amador e profissional. 
III. Formar jovens talentos do esporte; 
IV. Promover a implantação de Centros Esportivos; 
V. Envolver os jovens em atividades saudáveis de preservação 
do meio-ambiente, da prática de esportes e manifestações 
artísticas, culturais e tradições; 
VI. Administrar as unidades esportivas do Município; 
VII. Avaliar e promover políticas públicas para o 
aproveitamento das potencialidades turísticas do município. 

Seção VI 
Da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Art. 31. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tem por finalidade 
ser o órgão central de gestão e execução da Política Municipal Agrícola e do Meio 
Ambiente, visando a fomentar a produção da agricultura familiar, agropecuária e 
garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável, bem de 
uso comum da população e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à 
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municipalidade e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

Art. 32 À Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente compete: 

1 - promover, implantar, coordenar, fiscalizar e avaliar a Política 
de Meio Ambiente em consonância com as deliberações do 
Conselho Municipal Ambiental - COMAM; 
II - exigir, na forma da legislação vigente, para instalação, 
ampliação e/ou reformas de atividades potencialmente 
degradadoras e poluidoras do meio ambiente, a apresentação de 
estudos prévios de impacto ambienta!, de impacto de vizinhança, 
de impacto de publicidade, a que sedará ciência aos órgãos afins, 
particularmente o COMAM; 
III - convocar audiências públicas em assuntos de interesse 
ambiental; 
IV - propor, gerenciar, elaborar, planejar, executar e avaliar, 
planos, projetos, parcerias, firmar protocolos, convênios de 
cooperação técnico, cientifica e de capacitação, com órgão de 
entidades internacionais e nacionais, governamentais e não 
governamentais e de âmbito local, regional ou global; 
V - fiscalizar e controlar a produção, comercialização, 
distribuição e o emprego de substâncias, técnicas, métodos, e/ou 
transporte que comportem risco ao meio ambiente e a vida; 
VI - fiscalizar, monitorar, controlar e criar indicadores, dos usos 
dos recursos naturais e das formas de degradação ambiental; 
VII - aplicar multas ambientais e destiná-las ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente; 
VIII - definir, elaborar, promover e fiscalizar a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos e de limpeza urbana, bem como 
o controle técnico dos aterros existentes na Municipalidade 
IX - formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as 
políticas, programas, projetos e demais ações relativas à cadeia 
produtiva e ao abastecimento; 
X - estimular e fomentar as atividades de produção rural do 
Município; 
XI - dar assistência à formação de núcleos de produção; 
XII - promover a difusão técnica das atividades da agricultura, 
da pecuária e de hortifrutigranjeiros; 
XIII - manter a vigilância e a promoção da defesa e inspeção de 
produtos de origem animal e vegetal no âmbito das competências 
municipais; 
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CAPÍTULO VII 
Das Secretarias do Município 

Seção 1 
Da Natureza das Secretarias do Município 

Art. 33. As Secretarias do Município são órgãos da Administração Direta dirigidas 
pelos Secretários Municipais, estruturadas com a finalidade de auxiliar o Prefeito 
Municipal a quem são diretamente subordinadas, na execução das suas competências e 
atribuições legais em cada área de atuação. 

Art. 34. Cada Secretaria Municipal ou órgão equivalente dará execução direta às 
atividades de sua área de competência e, complementarmente, por intermédio dos 
órgãos da Administração Indireta que lhe forem vinculados. 

Seção II 
Da Estrutura das Secretarias Municipais 

Art. 35. A Secretaria Municipal, ressalvando-se as peculiaridades de cada urna, será 
composta conforme o anexo 1 desta Lei. 

Art. 36. O Secretário do Município tem como atribuições liderar, coordenar e 
supervisionar a Secretaria sob sua responsabilidade, bem como ordenar e atestar 
despesas e desempenhar as funções que lhe forem especificamente determinadas pelo 
Prefeito Municipal, podendo, no uso de suas atribuições, delegar competência na 
forma prevista em Lei. 

Art. 37. A Controladoria Geral do Município não será equiparada à Secretaria 
Municipal, mas representa órgão público independente, sem vinculação específica, 
com as atribuições necessárias para a consecução de seus fins. 

Art. 38. O Secretário do Município será substituído em suas ausências e impedimentos 
legais por pessoa previamente designada pelo Prefeito Municipal. 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 39. A Comissão de Licitação tem por finalidade gerir as licitações no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Município, nos termos da legislação pertinente, 
estando inserida dentro do Departamento de Compras, Licitação e Contratos, 
diretamente ligada à Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
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Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para os órgãos incorporadores 
os bens patrimoniais móveis, equipamentos e instalações, projetos, documentos e 
serviços existentes nos órgãos extintos ou incorporados, adaptando-os de acordo com 
as finalidades e competências de cada Secretaria. 

Art. 41. Os Órgãos que vierem a absorver, por qualquer meio, na forma desta Lei, o 
acervo e o patrimônio dos órgãos extintos ou incorporados, sucedem-nos e se sub-
rogam em seus direitos, encargos e obrigações. 

Art. 42. Para os fins do disposto nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado 
a dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração 
municipal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
funções e de órgãos públicos. 

Art. 43. Enquanto não dispuserem de quadro de pessoal permanente, poderão ser 
requisitados servidores para as secretarias e órgãos criados por esta Lei. 

Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em Lei e até que se cumpram as condições 
definidas neste artigo, as requisições de servidores para as Secretarias e órgãos serão 
imediatamente atendidas. 

Art. 44. Os cargos comissionados, seus códigos, quantitativos e remuneração, são os 
constantes desta Lei, sendo a nomeação realizada pelo Prefeito Municipal ou pessoa 
por ele delegada através de Portaria Municipal. 

Parágrafo único. Os cargos de Assessor Técnico serão ocupados por pessoal com 
formação de nível médio, poio menos, e os ocupantes do cargo de assistente de 
serviços ocupados por qualquer pessoa, sem necessidade de formação escolar mínima. 

Art.45. A forma de concessão de gratificação aos cargos efetivos e as suas nomeações 
para o exercício de função de confiança terão suas gratificações pagas na forma do 
Plano de Cargos e Carreiras da Categoria. 

Parágrafo único. Na ausência de legislação específica, o pagamento se dará 
subsidiariamente, na forma da presente lei. 

Art. 46. O Poder Executivo Municipal regulamentará, por Decreto, a concessão de 
Ajuda de Custo e Diárias, aos servidores públicos municipais e aos ocupantes de 
Cargos comissionados. 

15 	 -4 



Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir os servidores municipais, 
com os respectivos cargos efetivos e vantagens, de acordo com as necessidades desta 
Lei. 

Art. 48. Integra esta Lei os Anexos contendo o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão, das Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal de Milton Brandão e 
quadro dos códigos e valores das respectivas remunerações. 

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a l 
de janeiro de 2017. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sanciono e promulgo a presente lei. 
Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Milton Brandão (P1), Estado do Piauí, aos 08 (oito) 
dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 

ÃÁfIád~igá',~ÃÀ  Á1 j2 % 
Prefeito Municipal de Milton Brandão 

16 



ANEXO 1 

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS E QUANTITATIVO 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Cargo N° de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário 	Municipal 	de 

Governo 

1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 1 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

GABINETE DO PREFEITO 

Cargo N° de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Prefeito 1 Subsídio 

Vice-Prefeito 1 Subsídio 

Chefe de Gabinete 1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 2 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Assistente de Serviço 2 DAM 1 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Cargo N°devagas Tipo 	de 

Gratificação 

Controlador Geral 1 Controlador 

Geral 

Assessor de Controle Interno 1 GE II 
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Assistente de Controle Interno 1 DAM 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Cargo N° de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário 	Municipal 	de 

Administração e Finanças 

1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 2 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Departamento 	de 	Gestão 	de 

Pessoas 

1 DAM IV 

Setor de Protocolo 1 DAM 1 

Gerência 	de 	Compras, 

Licitações e Contratos 

1 DAM III 

Setor 	de 	Patrimônio, 

almoxarifado, 	logística 	e 

manutenção 

1 DAM 1 

Departamento de Convênios e 

Projetos 

1 DAM IV 

Departamento de Planejamento, 

Contabilidade e Finanças 

1 DAM IV 

Setor de Finanças 1 DAM 1 

Assistente de serviço 11 DAM 1 

Setor de Arrecadação de tributos 1 DAM 1 

Setor da Junta do Serviço Militar 1 DAM 1 

Setor da Agência Comum dos 

Correios 

1 DAM 1 

Setor de serviço de identificação 1 DAM 1 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Cargo N° de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário 	Municipal 	de 

Educação 

1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 2 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Departamento de Planejamento, 

Gestão Educacional e Programas 

1 DAM IV 

Coord. de Ensino 1 DAM II 

Coord. de Vida Escolar 1 DAM II 

Coord. 	de 	Ensino 	Infantil 	e 

Especial 

1 DAM II 

Coord. de Ensino Fundamental 

Séries Iniciais 

1 DAM II 

Coord. de Ensino Fundamental 

Séries Finais 

1 DAM II 

Coord. de escola 6 DAM II 

Setor 	de 	Abastecimento 	e 

logística 

1 DAM 1 

Setor de alimentação escolar e 

nutrição 

1 DAM 1 

Setor de Transporte escolar 1 DAM 1 

Setor de Cultura 1 DAM 1 

Orientador Educacional 2 DAM 1 

Assistente de serviço 13 DAM 1 

Diretor de Escola (1 turno) 4 DAM 1 

Diretor de Escola (2 turnos) 8 DAM II 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Secretário Municipal de Saúde 1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 2 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Departamento Administrativo da 

Saúde 

1 DAM IV 

Setor 	de 	Processamento 	de 

Dados Saúde 

1 DAM 1 

Gerência da Atenção Básica DAM 

Coord. da Vigilância Sanitária, 

Epidemiológica e Ambiental 

1 DAM II 

Setor de controle e combate às 

endemias 

1 DAM 1 

Coord. do PSE 1 DAM II 

Coord. da UBS 1 DAM II 

Coord. do NASF 1 DAM II 

Coord. de distribuição e controle 

de vacinas 

1 DAM II 

Assistente de serviço 12 DAM 1 

Setor de Farmácia Básica 1 DAM 1 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Cargo N°devagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário 	Municipal 	de 

Assistência Social 

1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 1 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Departamento 	de 	Assistência 

Social 

1 DAM IV 

Coord. Cras 1 DAM II 

Coord. do Bolsa Família 1 DAM II 

Coord. 	do 	Serviço 	de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 

1 DAM II 

Assistente de serviço 9 DAM 1 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Cargo N°devagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário Municipal de Obras e 

Infraestrutura 

1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 1 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Diretor de Projetos e Obras 1 DAM IV 

Diretor de Serviços Públicos 1 DAM IV 
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Coord. de Transporte 1 DAM II 

Setor de Estradas e Rodagens 1 DAM 1 

Assistente de serviço 16 DAM 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 

Cargo N° de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário 	Municipal 	de 

Agricultura e Meio Ambiente 

1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 1 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Departamento de Agricultura e 

Meio Ambiente 

1 DAM IV 

Assistente de Serviço 5 DAM 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E 

LAZER 

Cargo N° de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário 	Municipal 	da 

Juventude, Esporte e Lazer 

1 Subsídio 

Assessor Técnico 1 1 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Setor da criança e juventude 1 DAM 1 

Setor de desporto e lazer 1 DAM 1 

Setor de Turismo 1 DAM 1 

Assistente de Serviço 1 DAM 1 
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ANEXO II 

QUADRO DOS CÓDIGOS E RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES. 

CÓDIGO VALORES 

DAM 1 R$ 937,00 

DAM II R$ 1.100,00 

DAM Ill R$ 1.400,00 

DAM IV R$ 1.600,00 

GE 1 R$ 950,00 

GE II R$ 1.500,00 

FG 1 R$ 200,00 

FG 2 R$ 300,00 

FG 3 R$ 400,00 

FG 4 R$ 500,00 

FG 5 R$ 600,00 

FG 6 R$ 700,00 

FG 7 R$ 800,00 

FG 8 R$ 900,00 

FG 9 R$ 1.000,00 

FGE 1 R$ 200,00 

FGE II R$ 300,00 

GEL 1 R$ 100,00 

GEL II R$ 200,00 

CONTROLADOR GERAL R$ 2.000,00 
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JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Temos a honra de encaminhar à consideração dessa Augusta 

Casa, o Projeto de Lei 01/2017 em anexo, que dispõe sobre a consolidação da 

Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de MILTON BRANDÃO- 1 3 1, 

com a redefinição das suas Secretarias, a criação e/ou manutenção dos Cargos 

Comissionados e Funções Gratificadas. 

Senhores Vereadores, a proposição que ora apresentamos visa 

preparar esta Municipalidade, para atender as exigências legais e, aperfeiçoar a 

execução das políticas públicas no Município de Milton Brandão. 

Nestas circunstâncias, torna-se evidente a importância deste 

Projeto de Lei que, ao tempo em que solicito aos membros dessa Augusta Casa 

a apreciação URGENTE desta matéria, na forma do art. 48 da Lei Orgânica 

Municipal e do art. 90 do Regimento Interno desta Augusta Casa, inclusive 

buscando aperfeiçoa - lá. 

Reitero, nesta oportunidade, meus protestos de elevada consideração e apreço. 

MILTON BRANDÃO- P1, 08 de março de 2017. 

410 à  l~GUEI DkfS1 
Prefeito Municipal de Milton Brandão 
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MUNICIPtOS P 

ESTADO DO PIAUÍ 	
V. 	 ou equipe de

apoio do Pregraciaru (GEL), com aniplituda, de 01 a 02. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO 

TÍTULO lii 
LEI COMPLEMENtAR ."07, de 30 de ...,ç. do 2017. 	 Do Poder Executivo 

Cotisoilida a hsliiiluru Atli,ii,iislrativa da 	 CAPITULO  
Prefeitura Municipal do Milton lirandtio o 
dó outra. providãncías 	

Da Administração Direta 

O PREFEITO MUNICIPAl. DE MILTON E3RANDÃO FAZ saber que ti Câmirni 	
Art. 8  O Pudor Executiva é exercido pelo Prefeito do Município. auxiliado pelo Vice- 

Municipal «iprlivnu e EI! sanciono a .cgUilltc I.ci: 	 Prefeita, por trairia ris ocupantes dos cargos agrupados nos órgãos definidos no art.2 0. 

§1 °  desta Lei e pelo-, servidores públicos municipais. 

TÍTULO 1 
Da Admiaiatraçao do Município 	 CAPITULO II 

Da Missão do Poder Executivo 
CAPÍTULO ÚNICO .  

. Da E.irutura do Poder Rxecutivo 	 Ao. «F.  O Poder Executivo tem como missão a concepção e desenvolvimento de 

Ao. l Estruturado pela presente LeL o Poder Executivo Municipal é exercido pelo 	
°• programes. projetos o atividades que reflitam de forma estruturada, os 

Prefeito do Municlpio. auxiliado pelo ~Prefeito. pelos Secretários Municipais. 	
. objetivos emanados das Constituições Federal e Estadual, da lei Orgãnica do 

pelos ocupantes de cargos equivalentes. bem conto pelos demais ocupantes de ctlrgoal$ Município de Millon Brandão. bem corno das leis cspccliicas. cm estreita urltculuçàti e 

de coordenação e aascsaoramenlo, além dos servidores públicos 	 com os demais Poderes Constituídos e com as outras esferas de gilverixi. 

Ari. r A Adttti,iistração Municipal engloba os órgãos da Administração Direta e «is 	Art. lO. Com  a participação da sociedade civil organizada, os Órgãos e entidades que 

entidades da Administração lndirct, 	 atuam na esfera do Poder Executivo Municipal visam atender as necessidades 
comunitárias, aproximando os serviços públicos da sociedade coto o objetivo de 

§ 1°. Inmcrani ia Adt.tinisirtiçlio Direta: 	 promover ti melhoria contínua da qualidade de vida do cidadão. 

1. O. Õrgãos de Apoio. Asxcssorunicnto e Ropressiniação Municipal; 
ti. Os órgãos de Controle da Cicatao Pública: 
III. Os órgãos de (3crencianiunto Estratégico e Desenvolvimento institucional: 
IV. os Orgãos de Fonnulaç5o. Execução e Avaliação de Políticas Públicas. 

§ 2* Integram a Administração Indireta as autarquias a serem criadas por Lei, sob o 
controle do Municipio. vinculadas aos órgãos das Adntitsistração l)ircta coo cuja Are.i de 

conspctãncia estejam enquadrados a sua atividade principal. 

TITULO II 
1). Ref,irrna Adn,lnistraiivs 

CAPÍTULO l 
l)a Criação de órgãos da Adminiairação Direta 

Art. 30  Firatit criados os scgi.lntcs órgaos de Apoio. Asscsaoriuoctiici e RcproscntaÇ$o 
Municipal: 

Art. II. O Poder Executivo, através das ações públicas empreendidas, deve propiciar a 

melhoria das condições socioeconõmicas da população nos seus variados segmentos e 
a integração do Municipio aos esforços do desenvolvimento tnicrurrcgioiuul. cstiiclual. 
regional e nacional. 

CAPÍTULO Ul 
1)aa Atribuições doo órgãos de Apoio, Assessoramento o Erprosentaçan. 

Seção 1 
Do Gabinete do Prefeito do Município 

Ao. 12. O Gabinete do Prefeito tem a atribuição precipua de assessorar o Prelitito nos 
atos de gestão e administração dos negócios públicos. cai todos es assuntos 
relacionados com o governo. 

- (abinese do Prefeito 	 Ast 13. Ressalta ainda como etimpcttncia do Gabinete do Prefeito: 

II - Secretaria de Governo - SEGOV 	 1. A coordenação das atividades de promoção, relações públicas, 

agenda de audiências e cerimônias, expedição e recebimento da 

correspondência municipal. cm conjunto com as Assessorias Juridica, 

AO. 4*  Fica criada a Controladoria Geral do Municlpio, como órgão de Controle da 	 Técnica e de Comunicação,  
Gestão Pública. 	 li. A !rínsmissão de determinações emanadas do Prefeito aos demais 

órgãos da admitiist.ração municipal. 

III. A representação institucional na articulação política com os demais 

Poderes; 

W. O arquivo dos atos oficiais e o controle da respectiva 

documentação; 

V. A procura pela interação harmônica entre os três poderes: 

Executivo. Legislativo e Judiciário; 

VI. A assessoria direta ao Prefeito Municipal, no que se refere a 

questões, providencias e publicações de iniciativas relativas ao 

desempenho de suas atribuições e prerrogativas; 

VII. C) preparo. instrução, triuniboção e disposição de processos e 

documentos sujeitos á sua decisão e quis tendo pertinentes aos assuntos 

afetos às Secretarias e aos Órgãos e Entidades da Administração 
Munininol 	não lIso seisin, nelos resneclivuus titulares levados 

Parúgralo único. 0 Controlador (Senil do Município será nomeado pelo Prefeito 

Municipal e deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

1. Servidor n'ouso do mutiiclpio; 

II. Idoneidade moral e reputação ilibadas; 

III. Formtiçlto Superior,  

Art. 5° São os seguintes os órgãos de (h'rcnciamcnto Estntlégico o Desenvolvimento 
Institucional: 

1. Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF; 

Ao. 60  São os seguintes os órgãos de Formulação. Execução e Avaliação de Politicas 
d 	 despacho. 

Publicas; 	 . 	 . .4j VIII. A recepção, estudo, triagem e encaminhamento do expediente 

1-Secretaria Municipal de Educação 	SrMfl) 
	

' 

enviado ao Prefeito 

II- Secretaria Municipal de Saúde - SMS: 	 •, IX. A transmissão ar controle da execuçAo das ordens e dctcrminaçs'tcs 

lii - Secretaria Municipal de Assislénc'iu Social 	SEMAS; 	 div emanadas do Chefe do Executivo; 

IV - Secretaria Municipal de Obras e lnfraeslrutwa - SEINFRA; 	 , X. Atuar como porta-voz do Prefeito Municipal quando o mesmo 

V - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente -. SEAMA; 	- assim designar 

VI - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e l,azcr - SUJEI,; Xl. Promover eventos e coordenar atividades de cerimonial tios eventos 

CAPITULO II 
Da Extinção, Criação e Permanência de Cargos Comissionado. 

Ao. 7°  Ficant criados os cargos comissionados com a denominação, codificação. 
quantitativo e remuneração a seguir discriminados: 

promovidos pela Prefeitura Municipal n'ou naqueles cai que o l'rekito 

Municipal e Secretários se fizerem presentes cm missão oficial. 

Seção li 

Secretaria de Governo 

1. Cargo Comissionado de Direção e Assistência (DAM). com amplitude de 1 • 	
ArO. 14. A Secretaria de Governo compete atuar conto órgão central do sistema de 

IV, entoo os quantitativos e remunerações especificados no Anexo 1 e II 	articulação política do Governo Municipal, nata relações com as esferas de governo, 

desta Lei: 	 demais poderes e órgãos da Prefeitura, e nos assuntos técnicos. administrativos. 

II. Gratificação para Asutessorismento (GE) com amplitude de 01 a 02; 	 políticos e sociais, competindo-lhc. especialmetlle: 

III. Gratificação para Funções especiais gratificadas (FO) cotos amplitude de 01 a 9, 

IV.Gratificaoçllo pano servidores públicos efetivos para cargos de gestão na 	 1 - prestar assistência ao Prefeito no desempenho de suas strihtiiçôcs e 

Secretaria Municipal de Educação (FGE). coni amplitude de 01 a 02; 	 compromissos oficiais: 
(Continua lia próxima pagutui) 
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4I? ESTADO DO PIAUÍ 	
CAPÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO 
Do, órgioa de Gerenclamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional 

II -- articular politicumerlir o (sjvena, Nlwtie.pal cm todas as esferas 
governamentais, bem corno com o setor privado, notadamente os 
cconôntico,, académico, e sociais; 
III - coordenar as relações do Executivo com o Legislativo; 
IV - participar da elaboração de mensagem e projetos de lei. 
examinando-os sob a ótica política. 
V - acompanhar o uamltc, na Cansara Municipal, das mensagens do 
Executivo; 
VI - acompanhar, junto ao legislativo, o andamento dos Projetos de 
Lei, verificando os prazos do legislativo e providenciando para o 
adimplcmcnto das datas de ~Ao; 
VII realizar atos e promover diligencias que o Prefeito Municipal lhe 
designar; 

CAPÍTULO 1V 
Do Órgão de Controle da Gestão Pública 

Seção Única 
Da Contreladuria Geral do Mutslctpio 

Ao. IS. A Controladon, Geral do Municipio. cargo de natureza técnica e científica. 
sem dedicação exclusiva, tem a finalidade de exercer o controle contábil. 
orçamentário, operacional e patrimtinial das entidades da Administração Munici 
direta, indireta, autárquica e fundacional. quanto A legalidade, 1  
economicidsdc e regularidade da execução da receita e da despesa. 

§t. O titular da Controladona (icral di, Município. denominado Controlador 
sçnl ,iuineudo pelo Prefeito pura uni intiraduto de três anos e dvcrú satisfazer os 
Seguintes requisito,: 

- ser servidor público dos quadros efetivos do Município; 
II possuir idoneidade moral e reputação ilibada; 
tIl - formação superio,. 

§2. A destituição do cargo de Controlador-(icral antes do término do mandato 
previsto no caput deste artigo, somente se dará através de processo administrativo cm 
que se apure falta grave aos deveres constitucionais e desrespeito à Lei Orgânica do 
município e à presente Lei. 

seção 1 
De Secretaria Municipal de Administração • Finanças 

Art. 17. A Secretaria de Administração e Finanças tem a finalidade dc promover as 
ações estratégicas relacionadas à modernização administrativa, à gestão de pessoal, às 
compras. ao  patrimônio, aos serviços gerais e ao serviço de processamento de dados. 
assim como regular e acompanhar a situação do pessoal da administração pública 
municipal, formular a política econômico-financeira do Poder Público Municipal, 
realizar os atos de planejamento e execução orçamentária. 

Ari. lt. Compete à Secretaria de Administração e Finanças: 

1. 	Coordenar a elaboração de folhas de pagamento da 
administração direta e indireta do Município; 
II. Implantar e gcrcnciar o banco de dados de recursos 
humanos da Prefeitura Municipal; 
III. Coordenar e executar as compras e contratações dc 
serviços da Adntinistração Municipal, cm estreita articulação 
com a Comiaãao Permanente de Licitação. 
IV. Promover o treinamento e o desenvolvimento de seis iJores 
públicos municipais de acordo com as necessidades identificadas 
e realizar atividades de administração de pcssoal. 
V. Realizar a administração tributaria no tocante a receita pública 
municipal; 
VI. Orientar e coordenar as atividades de arrecadação, fiscal~ 
recolhimento e controle dos tributos e demais receitas do Município: 
VII. Realizar os pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal; 
VIII. (3erenciar os recursos públicos originados da receita própria, 
das transferências de outras esferas do governo, de convénios e outras 
fontes; 
IX. Manter informada as dentais Secretarias, Gabinete do Prefeito e 
a Controladoria Geral do Município das disponibilidades financeiras 
da Prefeitura Municipal; 
X. Manter as Secretarias informadas das disponibilidades 
financeiras relacionadas a fundos e convênios sob as suas 
resprinsahilidadcs: 
Xl. Promover as transferências financeiras paria Educação. Saúde 
e Assistência Social e Cãnsara Municipal, nos perccntuais 
estabelecidos em lei. 

An. lO. Fica integrado á Secretaria de Administração e Finanças o t)epnrtan,cnto de 
Convénios e Projetos colo as seguintes contpcténciaa; 

- representar e auxiliar o Município na, demandas administrativas 
referentes à consecução, realização e acui,,panitari,ciiiii de convênios e 
dentais formas de transferéncia.s voluntárias de recursos a serem 
firmadas nas esfera, Estadual e Federal; 

	

II - acoiiipanliar a execução dos 	 -1-1—pelo Municipio 
comos elites e órgaos estaduais e federais, e instituições financeiras 
publicas e privadas; 
III - acompanhar. pesquisar e artalisr perante os órglox públicos 
estaduais e federais os projetos, atividade,, convénio, e demais 
propostas de transferéncias financeiras oficiais que poderão ser 
realizadas em favor do Município. 

Sistema de Controle Interne de Poder Executivo r%4sanlcipal com 
outros Sistemas da Administração Pública Municipal; 
VI. Propor metodologias paria a avaliação o nporf'elçoiurnscnto 	 CAPITULO VI 
das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder 	 Dei órgão. da Formulação e Execução de Politicaa Pública. 
Executivo Municipal; 
VII. Efetuar análise e catado, do casos propostos por setores das 	 Seção 1 
Administração Municipal com vistas á solução ctc problemas 	 Da Secretaria Municipal ti. Assistência Social. Cidadania 
relacionados com o Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal: 	 . 	 Au, 20. A Secretaria de Assistência Social tem a finalidade de promover a inclusão 
VIII. Verificar a conststéncia dos dados contidos rioRelatórto dc 	social es cidadania no ãoibito do Municipio, através de politicas públicas orientadas 

Complementar n 101, de 04 estabelecido 
rno Art. 54 das Lei 	

para a capacitaçao e valorização das pessoas, especialmente, as menos favorecidas. 

IX. Auxiliar na ciaboraçao a prcstaçau de contas w'ILISI do 
prefeito Municipal, is ser erseaaminlsada ao Tribunal de Cantas e à 	Art.- 

Cásnarti Municipal. 
X. Verificar e avaliar a adoçiks de medidas para o retomo d. - 

despesas total coes pessoal nu limite dc que trata os artigos 22 e 
23 das Lei Complementar e  101. de 04 de maio de 2000; 
XI. Verificar a destirwçtãu de recursos obtidos com a alienação 
de ativos tendo em vista as restrições constitucionais e es da Lei 
Complementar n°101 de 04 de maio de 2000; 
XII. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Piano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentários; avaliar a 
execuçflo dos orçamentos do Município; 
XIII. Fornecer inf'ormaçõcs sobre a situaçAo fIsico-tinanccira 
doa projetos e das atividades constantes usos orçamentos do 
Município; 
XIV. Apurar os fatos ilegais ou irregulares, praticadas por 
agentes públicos ou privados, ria utilizaçáo de bens e recursos 
públicas; dar ciéncin ao Prefeito Municipal e, quando for o caso. 
comuzsicnr á unidade responsável pela contabilidade, para as 
providências cabíveis. 
XV. Demais requisitos previstos cnn lei especial. 

Ao. 16, A Controladoria Geral do Município terú na seguintes competências. 

1. 	Avaliar o cumprimenta,  das motos previstas no Piano 
Plurianual, da execuçars de programas de governo e dos 
orçamentas da N4unicípisa; 
ti. 	Apresentar ao Clscic do Poder Executivo relatório das 
atividades desenvolvidas; 
III. Realizar outras atribuições dir,,rtma e indiretamente 
relacionadas ao harmótsico desenvolvimento das atividades 
inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 
IV. Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os 
procedimentos relativua às atividades de controle Interno; 
SJ 	 C....,.,. .-.,',.,.,-,.,ij..,.i,, 	 iam torcimover a t.sIa,.'s.eAc. eI 

Compete à Secretaria dc Assistência Social: 

1. 	A gestão e o gercnciaxncnto do Fundo Municipal de 
Assistência Social; 
II. O planejamento, execução, coordenação e avaliação das 
politicas públicas e ações que visem o desenvolvimento de 
pessoas e comunidades, especialmente, as menos favorecidas; 
III. Coordenar, executar e controlar as politicas de zqx,io e 
assistência à criança e no adolescente; 
IV. Assistir ao idoso, às pessoas carentes e aos portadores de 
necessidades especiais; 
V. Assegurar a alimentação às pessoas que se encontram 
abaixo do nível de pobreza; 
VI. Conceder assistência e educação especial às pessoas 
portadoras de qualquer tipo de deficiência; 
Vil. Assistir às gestantes carentes e pessoas da ez,,tzi rural que 
tetthans se deslocado pana a sede do Municipiiu ou sara outras 
Cidades para fins de tratamento de saúde. 
VIII. Prestar assistência funerária à., familias de haiva renda; 

(Continua ,ti, proxi,,ta ,iái,rui) 
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XXV 	l)ai-  énfa.sc  à Medicina Preventiva, como forma de redução 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO 
l-r.IO, pan. o l'raler Público e redução de danos à população 

Seçio IV 

IX. I)m,ri.volor 	programas 	d.' 	melhoria 	laboserorut, Da Secretaria Municipal de Educação 

programas de geração de emprego e renda e prognsnias de 
qualificação di. mão-de-obre; Ari. 26. A Secretaria Municipal de Educação  tem como missão gai -untir ao aluno 

X. Apoiar o dcscnvolvin,cnto do artesanato comuniláno e dos ucesa& pcnntmència e o sucesso do inestrio rio uprvndtzagem nas escolas da Rede 

centros contunit.ários de produção; Municipal de Ensino, tias modalidades de F.ducmtçito Infantil, Ensino Fmimmdamncmilal, 

Xl. 	Promover a inclusão de jovens e adultos de baixa renda Educação Especial e Educação de jovens e Adultos, objetivando minta educação de 
nos programas de tecnologia mia irmfonnação digital; qualidade que possa desenvolver o indivíduo para a pesquisa. exercício profissional e a 
XII. 	Prestar assistência jurídica às pessoas de baixa renda, em cidadania. 
convánio com os órglIos pertincntes 

MI. 27. A Secretaria Municipal de Educação possui ainda a finalidade de planejar. 
Seçio II coordenar, executar e avaliar as políticas públicas para desenvolver o potencial dos 

Da Secretaria Municipal de Obras r Infracatrutura 	
$Ièa* 1, estudantes do MuniCípio, adotando provi<iincias para orientação sadia ao exercício do 

cidadania. 
Art. 22. A Secretaria de Obras e lnlracxtrun.ra tear a finalidade de promover as 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 1 rhano e Rural na sua csU 	mira - á,n. 	L (.QWItCIC à Secretaria Municipal de Educação: 
O co-terr ia 	Ir. doa serviços essenciais ao bem-estar da p. pi tação 	

r 	ajkM 
Art. 23. Compete á Secretaria Municipal de Obras e Infracstrutura: 

1. 	O planejamento, a supervisão r. o ..ontmle da política do 
Sistema Municipal de Ensino; 

Art. 24. A Secretaria Municipal de Saúde tear a finalidade de promover as políticas 
públicas de saúde no âmbito do município através de miadidua de proteção à saúde da 
população e da promoção de sua qualidade de vida, conjuntamente a União e ao 
Estado do Piauí a Iniciativa privada e as orgwriiãmçeres luSo goveruiumitieritais. 

Ao. 25. Compete à Secretaria de Saúde: 

I. 	A gestão do SUS no Município e o gerenciamcnto do 
Funil., Municipal de Saúde; 

H. 	A execução de programas de amusiuett2ncin à saúde; 

III. Acompanhamento das açÕes dc saneamento básico; 
IV. Promoção de campanhas de vacinação; 
V. O combate às epidemias; 
VI. Desenvolver açÕes dc controle das endemias o doenças 
transmitidas por vetores; 
VII. A prevenção e controlo de doenças sexualmente 
transmissíveis, hepatite viral e HP.'; 
VIII. A prestação de assistência odontológico o médico-
hospitalar; 
IX. A prevenção do cãnccr e do controle e combate às doenças 
do massa; 

X. A fiscalização e controle das condiçÕes sanitárias, de 
higiene, saneamento, da qualidade dos medicamentos e alimento e 
da prática profissional médica e parainsidica; 
XI. A promoção da saúde das população de baixa renda; 
XII. A pesquisa, estudo e avaliação da demanda de atenção, 

médica e hospitalar ante as disponibilidades prcvidcnciárias e 

assistenciais públicas e particulares; 
XIII. A prestação supletiva do serviços médicos e ambulatoriais 

de urgência e cmcrg6ncia; 
XIV. A ação sanitária exaustiva e compreensiva cru locais 

públicos; 

XV. A promoção do campanhas educacionais e de orientação à 
comunidade. visando à preservação das condições de saúde da 
população; 

XVI. C) estudo e is pesquisa de fontes de recursos financeiros 

para o custeio e financiamento dos serviços e instalaçÕes médicas 

e hospitalares; 

XVII. A distribuição de medicamentos; 
XVIII. A integração com entidades públicas e particulares. 

visando articular a atuação e aplicação de recursos destinados à 

saúde pública do Município nos termos dum organização do SUS; 

XIX. A manutenção dc programas paris o cfctivução da 
assistência médico-hospitalar; 

XX. O controlo de doenças trutssmnissfveis; 

XXI. O controle da saúde bucal; 
)OUL A assistência aos portadores de doenças raras; 
,om. A auditoria, controle e avaliação dos serviços de saúde; 
XXIV. Promover o saúde materno-infantil. 

II. O controle e fiscalização do funcionamento de 

estabelecimentos de ensino de diferentes modalidades e níveis, 
públicos e privados; 

III. Apoio e orientação à iniciativa educacional privada; 
IV. Manter perfeita articulação com os governos Federal e 
Estadual em matéria de política e legislação educacional; 

V. O estudo, a pesquisa e avaliação permanente de recursos 

financeiros para o custeio e investimento do sistema nos processos 

educacionais; 
VI. A assistência e orientação sobre as responsabilidades 
crescentes no oferecimento, operação c manutenção dos 

equipamentos educacionais; 

VII. A integração das iniciativas de caráter organizaciotuml e 
administrativo na área da educação coam u área l'mnamuceira e de 

planejamento dum Prefeitura Municipal; 
VIII. A prospecção permanente das caractcr -lslicnms e 
qualificações do magistério e di, população estudantil e o atuação 

corretiva compatível com as dificuldades eormlsecidas; 
IX. A 	fuirmutaçuimi e de,mcnvolvuiiienm,, de jirofcsreures e 

profissionais de apoio; 
X. Promover as inovações didáticas e pedagógicas; 

XI. Promover o bem-estai do estudante na escola e na 
sociedade; 
XII. Articular-se com a sociedade visando à integração 
comunidade-escola. 
Xlii. Promover a Educação de Jovens e Adultos fora da idade 
escolar; 

XIV. Combater o atimillitbetismo utntvés de prugrammias especiais. 

XV. Implementar programas de incentivo a leitura e a escrita 
entre as crianças e jovens adolescentes. 

Seção V 

Da Secretaria Municipal dum Criança, Juventude, tk'spor -io e Lazer. 

AO. 29. A Secretaria Municipal da Criança, Juventude, Desporto e lazer meio a 
finalidade de promover o planejamento, execução e avaliaçào das políticas públicas 

para o desenvolvimento da cultura no Município, como forma de manter as tradições, 

fomentar e valorizar as diversas formas de nmanifcstaç&'s culturumu, atuando cm 
parceria com outras esferas de governo e com organizações privadas, bem como 

adotando providências para orientação sadia ao exercício da cidadania, ocupando-os 

com afazeres educacionais, técnico-profissionais. culturais e esportivos. Visa também 

desenvolver atividades relacionadas ao turismo e lazer, propOrviommando i'portuttidadcs 
de bem-estar aos seus munícipes. 

Ao. 30. Compete A Secretaria Municipal da Criança, Juventude, I)csportiu e lace 

1. 	Promover a realização de eventos esportivos e recreativos; 
II. Fomentar e desenvolver o desporto amador e profissional. 
III. Formar jovens talentos do esporte; 
IV. Promover a implantação de Centros Esportivos; 
V. Envolver os jovens cm atividades saudáveis de preservação 

do meio-ambiente, da prática de esportes e manilestaçõcs 

artísticas, culturais e tradições: 

VI. Administrar as unidades esportivas do Mumsiclpio; 

VII. Avaliar e promover políticas públicas pura o 
aproveitamento das potencialidades turísticas do município. 

Seção VI 

1). Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

AO. 31. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tem por finalidade 
ser ti órgão central de gestão e execução da Pmtlltica Municipal Agricola e do Meio 

Ambiente, visando a fomentar a produção da agricultura famiriliar, agropecuária e 
garantia do direito ao mciii atnl,ictite ccolcmgicatmmetmte equilibrado e sustentável. bcimi de 
uso comum da população e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a 

(Continua mia prdxm,»tri i(iginum) 

1. 	ti planejamento, execução e avaliação das ações relativas mi 

obras públicas, serviços urbunm.ms, energia, habitação, sistema 
viário, 	inanutençflo 	e 	desçnvolvimcnic, 	urbano 	e 	rural, 
saneamento básico, edificações e abastecimento de água; 
II. A autorização para construção de edificações públicas e 
particulares; 
III. A concessão de "hshiteoue" de cdiftcaçi'ics; 
IV. O planejamento, execução e avaliação da política de 
pareclamcntii, uaii e ocupação ti,) solo urbano; 
V. Planejar e realizar a comustrução de 	psiques, praças e 

* 1. 	Planejar e executar obras de pavirnetitaçãopoliédrica e 
asláltica. 

Da Secretaria Municipal de Saúde 
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municipalidade e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

Art. 32 À Secretaria Municipal de Agricultura a Meio Ambiente compete: 

- pnmu.vcr, implantar, coordenar. fiscalizar e avaliar a Política 
de Meio Ambiente em coi.sonai,ela COril as deliberações do 
Conselho Municipal Ambiental - COMAM; 
II - exigir, na forma da legislação vigente. para instalação, 
ampliação cJou reformas de atividades potencialmente 
degradadoras e poluidonis do meio aanbiente. a apresentação de 
estudos prévios de impacto ai,thicntal, de impacto de vizinhança, 
de impacto de publicidade, a que acdará ciência aos órgãos afina. 
particularmente o COMAM; 
III - convocar audiência., públicas cm assuntos de interesse 
ambiental; 
IV - propor, gcrcnciar, elaborar, planejar, executar e avaliar. 
planos, projetos, parcerias. lirmntr protocolos, convênios de 
cooperação técnico. científica e de capacitação, com órgão de 
entidades internacionais e nisciortais, governamentais e não 
governa mentais e de ãmbilo local, regional ou global; 
V - fiscalizar e controlar a produção, comercialização, 
distribuição e o ctttprago de suhstàncias, técnicas, métodos, e/ou 
transporte que comportem risco ao meio ambiente e a vida; 
VI - fiscalizar, monitora,, controlar e criar indicadores, dos usos 
dos recursos naturais e das formas de degradação ambiental; 
Vil - aplicar multas ambientais e destina-las ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente; 
VIII - definir, elaborar, promover e fiscalizar a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos e de limpeza urbana, bem corno 
o controle técnico dos aterros existentes na Municipalidade; 
IX - formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as 
políticas, programas, projetos e dentais tçõcs relativas à cadeia 
produtiva e ao abasteci mento; 
X estimular e fomentar as atividades de produção rural do 

\Ç 
Município; 
XI - dar assistência A formação de tAúcieuu de produção; 
XII -- promover a difusão técnica das atividades da agricultura. 
da pecuária e de lsa'tifrutigranjci.o'.; 
XIII -. manter a vigilincia e a promoção da defesa e inspeção de 
produtos de origem animal e vegetal no âmbito das competénc ias 

unicipais; 

CAPITULO VII  
Da. Secretarias do Município 

Seção 1 
Da Natureza Ias Secretarias do Município 

Art. 33. As 'RAscretarias; do Município sán órglos da Administração Direta dirigida'. 
pelos Secretários Municipais, estruturada..% com a finalidade de auxiliar o Prefeito 
Municipal a quem são diretamente subordinadas, na execução das suas competências e 
atribuições legais cm cada área de atuação. 

Art. 34. Cada Secretaria Municipal <tu órgAo equivalente dará execução direta As 
atividades de sua área de competência e, completnentarmcntc, por intermédio dos 
órgãos da Administração Indireta que lhe forem vinculados. 

Seção II 
Da Estrutura das Secretarias Municipais 

Art. 35. A Secretaria Municipal, ressalvando-se as peculiaridades de cada uma, será 
composta conforme o anexo 1 desta Lei. 

An. 36. O Secretário do Município tem como atribuições liderar, coordenar e 
supervisionar a Secretaria sob sua responsabilidade, bem como ordenar e atestar 
despesas e desempenhar as funções que lhe forem espccil'icamentc determinadas pelo 
Prefeito Municipal, podcndo, no uso de suas atribuições, delegar competência na 
forma prevista em Lei. 

Ari. 37, A Controladoria Geral do Município não será equiparada à Secretaria 
Municipal, mas representa órgão público independente, sem vinculaçào especifica. 
com  as atribuições necessárias para a consecução de seus fins. 

Ari. 38. O Secretário do Município será substituído cm suas ausências e impedimentos 
legais por pessoa prcvaunentc designada pelo l'reli,ito Municipal. 

Art, 40. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para os órgãos incorporadores 

os bens patrimoniais móveis, equipamentos e instalações, projetos, documentos e 

serviços existentes nos órgãos extintos (tu incorporados, adaptando-os de acordo com 

as finalidades e compelúncías de cada Secretaria. 

Ari. 41. Os Órgãos que vierem a absorver, por qualquer meio, na forma desta lei, o 

acervo e o patrimônio dos órgãos extintos ou incorporados, sucedem-nos e se sub-

rogam em seus direitos, encargos e obrigações. 

Art. 42. Para os fins do disposto nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado 

a dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração 

municipal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 

funções e de órgãos públicos. 

Art. 43. Enquanto não dispuserem de quadro de pessoal permanente, poderão ser 

requisitados servidores para as secretarias e órgãos criados por esta Lei. 

Parágrafo único. Exceto nos casos previstos cm Lei e até que se cumpram as condições 

definidas neste artigo, as requisições de servidores para as Secretarias e órgãos serão 

imediatamente atendidas. 

Art. 44. Os cargos comissionados, seus códigos, quantitativos e remuneração, são os 

constantes desta Lei, sendo a nomeação realizada pelo Prcicilo Municipal ou pessoa 

por ele delegada através de Portaria Municipal. 

Parágrafo único. Os cargos de Assessor Técnico serão ocupados por pessoal com 

formação de nível médio, polo menos, e os ocupantes do cargo de assistente de 

serviços ocupados por qualquer pessoa, sem necessidade de formação escolar mínima. 

Art.45. A forma de concessão de gratificação aos cargos efetivos e as suas nomeações 

para o exercício de função de confiança terão suas gratificações pagas ria forma do 

Plano de Cargos e Carreiras da Categoria. 

Parágrafo único. Na ausência de legislação especifica, o pagamento se dari 

subsidiariamenlc, na forma da presente lei. 

Art. 46. O Poder Executivo Municipal regulamentará, por Decreto, a concessão de 

Ajuda de Custo e Diárias, aos servidores públicos municipais e aos ocupantes de 

Cargos comissionados. 

Ari. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir os servidores municipais, 

com os respectivos cargos efetivos e vantagens, de acordo com as necessidades desta 

Lei. 

Ari. 48. Integra esta Lei os Anexos contendo o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão, das Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal de Milton Brandão e 

quadro dos códigos e valores das respectivas remunerações. 

Ari. 49. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1° 
de janeiro de 2017. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sanciono e promulgo a presente lei. 

Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Milton Brandão (P1), Estado do Piauí, aos 08 (0110) 

dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 

CAPITULO VIU 
Das DIsposIções Gerais e Transitórias 

Ari. 39. A Comissão de Licitação tem por finalidade gerir as licitações no Ambito da 
Administração Direta e Indireta do Municlpio, nos tennos da legislação pcninctflc. 
estando inserida dentro do Departamento de Compras. Licitação e Contratos. 
diretamente ligada à Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Prefeito Municipal de Milton Brandão 

(Continua nu pni.vi,na pdgiitit 



OFICi4 o  
48 	Ano XV • Teresina (P1) - Terça-Feira, 04 de Abril de 2017. Edição MMMCCCVI 	 -- o 

MLJNICIPIOS P 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO 

ANEXO 1 

QI \l)i() FIE (:.R(OS COMISSIONADOS E QUANTITATIVO  

SECRETARIA DE GOVERNO  

Cargo N de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Secrct4rio 	Municipal 	de 1 Subsidio 

Governo 

Assessor Técnico t 1 GEI 

Asscssor Técnico U 1 GE 11 

GABINETE DO PREFEITO  

Cargo N de vagas Tipo 	de 

Gratificação 

Prefeito 1 Subsidio 

Vice-Prefeito 1 Subsídio 

Chefe de Gabinete 1 Subsidio 

Asscssor Técnico l 2 GE1 

Assessor Técnico U 1 GE li 

Assistente de Serviço 2 DAM 1 

CONTROLADOIUA GERAL LX) MUN1C*PiO 

Cargo 	 devagas 	JTipo 	de 

Gratificação J 	J 
Controlador Geral 	 iT 	 Controlador 

Geral 

Assessor de Controle Interno 	 1 	 GE II 

Astriteitie de Controle Interno 	 1 	 DAM 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Cargo 	 N de vaga. 	Tipo 	de 

'. 	•' i. 

	

Gratificação 

Secretário 	Municpsl 	do, 	1 	 Subsidio 

Adminiatraç5o e Finanças 

Assessor Técnico 1 2 GE 1 

03.r li Assessor lécnico 11 1 

Departamento 	de 	Gcatâo 	de 1 DAM IV 

Pessoas 

Setor de Protocolo DAM 1 

Geréncia 	de 	Compras, 1 DAM III 

Licitaçtes e Contratos 

Setor 	de 	Património, 1 DAM 1 

almo,utrifado, 	logiatica 	e 

manutenção 

Departamento de Conventos e 1 DAM IV 

Projetos 

Tzamcnto de Planejamento. 1 DAM IV 

Contabilidade e Finanças 

DAM 1 Setor dc Finanças 1 

Assistente de serviço II DAM 1 

etor dc Arrecadaçlo de tributos 1 DAM 1 

etor da Junta do Serviço Militar r 1 i)ÃM 1 

Setor da Agencia Comum dos 	fi 	 DAM 1 

Correios 

Setor de serviço de identificaçAti  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Cargo N de vaga. Tipo 	de 

Gratificação 

Secretário 	Municipal 	de 1 Subsidio 

Educaçlbi 

Aasesaor Técnico 1 2 GE[ 

Assessor Técnico II 1 GE 11 

Departamento de Planejamento. 1 DAM IV 

Gestão Educacional e Programas 

Coord. de Ensino 1 DAM U 

Coord. de Vida Escolar l DAM II 

Coord. 	de 	Ensino 	Infantil 	e 1 DAM II 

Especial 

Coord. de Ensino Fundamental 1 DAM 11 

Séries Iniciais 

Coord. de Ensino Fundamental 1 DAM LI 

Séries Finais 

Coord. de escola 6 DAM 11 

Setor 	de 	Abastecimento 	e 1 DAM 1 

logística 

Setor dc alirnentaç5o escolar e 

nutrição 

Setor de Transporte escolar 1 riAM 1 

Setor de Cultura 1 riAM 1 

Orientador Educacional 2 -  i5Xi• 1 

Assistente de serviço 	 T 13 DAM l 

Diretor de Escola (1 turno) 4 riAM 1 

Diretor de Escola (2 tugnos) 8 DAM II 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Secretário Municipal de Saúde 	 1 Subsidio 

AsscaaorTécnicoi 	 2 GuI 

Assessor Técnico ll 1 GE 11 	- 

Departamento Administrativo da 1 riAM IV 

Saúde 

Setor 	de 	Proeeaaamcnto 	de 1 DAM 1 

Dados Saúde 

Ocrénçia da Atençfto Básica DAM m 

Coord. da Vigilância Sanitária, 1 DAM ti 

Epideiniológica e Ambiental 

Setor de controle e combate ás 1 DAM 1 

endemias 

COOrd.dOPSE 1 DAM 11 

- 
1 DAM lI 

Coord. do NASF 1 DAM II 

Coord. de distribuição e controle 1 DAM II 

de vacinas 

Assistente de serviço li DAM 1 

(Lonhánua na próxima página) 
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JUSTIFICATIVA 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO 

Senhor Presidente, 

[t de Farniácia Básica 	 1 j DAM 1 	- 	 Senhores Vereadores, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Cargo 

	

W de viailint 	Tipo 	de 

Cratlncaço 

Scretário 	Municipal 	de 	1 	 Subsidio 

A.ssioténcia Social 

Assessor Técnico 1  GE  
AssessorTécnico II 1 - GE LI 

Departamento 	de 	Aui,tncia 1 DAM IV 

Social 

Coord. Cras 1 DAM Ii 

Cooni. do Bolsa Família 1 DAM li 

Coord. 	do 	Serviço 	de 1 DAM II 

Conviv6ncia o Fortalecimento de 

Vinculos 

Assistente de serviço 	 9 	 DAM 1 

_ 	
-- 

SECRETÁRIA DE OBRAS E INFRÁESTRUTURA 

Cargo N,  de vagas Tipo 	de 

Gretlflcaçeo 

Secretário Municipal de Obras e 1 Subsidio 

Infracstruiura 

Assessor Técnico 1 1 GE 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

1 DAM IV Diretor de Projetos e Obras 

Diretor de Serviços Públicos 1 DAM IV 

Coord. dc Transporte 1 

1 

DAM 11 

DAM 1 Setor de Estradas c Rodagens 

Assistente de serviço 16 I5XI 1 

SECRETARIA MUNICIPAL 1)E AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 

N de sagas Tipo 	de Cargo 

Gra*ilIcaç*o 

Sccretário 	Municipal 	dc 1 Subsidio 

Agricultura e Meio Ambiente 

ssor Técnico 1 1 OLI 1 

Assessor Técnico II 1 GE II 

Departamento de Agricultura e l DAM IV 

Meio Ambiente 

Assistente de Serviço 	- 5 DAM 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. ESPORTE E 

LAZER 

Cargo N d. vagas Tipo 	de 

Gratillcaç*o 

Secretário 	Municipal 	da 1 Subsidio 

Juventude, Esporte e Lazer 

Assessor Técnico 1 1 GB 1 

Assessor Técnico 11 1 GB II 

Setor da criança e juventude 1 DAM 1 

Temos a honra de encaminhar á consideração dessa Augusta 

Casa, o Projeto de Lei 0112017 em anexo, que dispõe sobre a consolidação da 

Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de MILTON I3RANDÀO- P1, com a 

redefinição das sutis Secretarias, a criação e/ou manutenção dos Cargos 

Comissionados e Funções Gratificadas. 

Senhores Vereadores, a proposição que ora apresentamos visa 

preparar esta Municipalidade, para atender as exigências legais e, aperfeiçoar 

execução das políticas públicas no Município de Milton Brandão 

Nestas circunstâncias, toma-se evidente a importância deste 

Projeto de Lei que, ao tempo em que solicito aos membros dessa Augusta Casa a 

apreciação URGENTE desta matéria, nu forma tio art. 48 da Lei Orgânica Municipal e 

do art. 90 do Regimento Interno desta Augusta Casa, inclusive buscando aperfeiçoá-

la. 

Reitero, nesta oportunidade, meus protestos de elevada 

consideração e apreço. 

MILTON I3RANDÀO- P1, 08 de março de 2017. 

Prefeito Municipal de Millon l3randlo 
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FSTA0000PIAUí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇU 
- 	 CNPJ 06 585.532/0001.90 	 Uwi4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

PORTARIA N  183120I7 - SIGOV 

O PREFEITO MUNICIPAL. DE URUÇUI.  1/atado do Pioi, no uai, de 

suas auibuiçôcs legais qnir lhe ~fere o AO 37 da Couatituiç*o Federal e Lei Organica 

Municipal. 

RESO1.VE:\ 	- 

- Nomea, a Sr. CEILA MARIA COMES COSTA, RG:  gi-
3.089.954 SSPIPI e CPF: a  045.261.773-44. para o cargo da ASSESSOR. II 
junto a sECRElARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do Município de 
Uruçui P1 

Ari.2° - Esta mrtazia data uni vigor com «lata retroativa a 06 de Março de 
21)17 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

GAUINEIE 110 i'REI'EII() MUNICIPAl. 1» IJRIJÇtJI-I't. «ios vinte 
e oito dias do ,,tii Março de dois mil e dezessete. 

FRANCISCIW 	 p.,  
PREFEITO INICJP 

«I'IflA(IL) RAFEL DE JESU 
SECRETÁ Rt(i'DE GOVER 


