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LEI GP N° 179 /2015 	 Coca! de Telha-PI, 30 de marco de 2015. 

"Cria o cargo em cornissão de COORDENADOR DO 
CAPS, vinculado a Secretaria Municipal de Saáde do 
Munictpio de Coca! de Teiha/PI e dd outras 
providências correlatas." 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI, ANA CELIA DA COSTA 
SILVA, no uso das atribuiçôes que ihe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica criado, no ámbito do Poder Executivo Municipal, vinculado a Secretaria Municipal de 
Saüde, o cargo em comissão de COORDENADOR DO CAPS. 

§ 11 - A função destina-se ao exercicio de atividades de direçäo, chefia e assessoramento na 
administração municipal. 

§ 2 - 0 servidor designado Para exercer o cargo de COORDENADOR DO CAPS perceberá o 
vencimento do cargo descrito, cujo valor segue discriminado no anexo I da presente Lei. 

Art. 2°- As despesas oriundas da execucão desta Lei correrão a conta de dotação orçamentária 
própria do orçamento geral vigente do municfpio, podendo ser suplementada pelo Chefe do Poder 
Executivo caso necessãrio, observando-se Para esse fim, o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de marco de 1964. 

Art. 30  Revogadas as disposiçöes em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Teiha, Estado do Piaui, aos 30 (trinta) dias do més de 
marco do ano de 2015 (dois mil e quinze). 

ANA CEliACOSTA SILVA 
Prefeihz'Municipal 

Numerada, registrada e publicada a presente Lei aos 30(trinta) dias do més de marco do ano de dois 
mil e quinze (2015). 

toy,  
IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretdrw Municipal deAdministracão e Planejamento 

Rita Francisco Alves Mendes, no 149 - Centro - CEP: 64.278-000 - Coca! de TelhafPI 
CNPJ no 01.612.574/0001-83E-mail: pm.cocaldetelha.pi(hotmaiI.com . Telefone: (86)3263 0238 


