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LEI ORDINÁRIA Nº 538/2013, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. 

 

        Altera a organização administrativa da 

Prefeitura e a LDO/2014, desmembrando a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e 

Meio Ambiente, cria o Conselho Municipal da 

Juventude e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 74, III, da Lei Orgânica do Município,  

 

Faço saber que Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

          Art. 1º - Fica alterada a Organização Administrativa da Prefeitura, de que trata a Lei 

Ordinária nº 520/2013, de 08.01.2013, mediante o desmembramento da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Trânsito e Meio Ambiente em Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio 

Ambiente – SEMINFRA e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Trânsito – SEMUT e, ainda, as 

seguintes modificações: 

 

1. ÓRGAOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO  

1.1. Gabinete do Prefeito (GP) 

 1.1.2. Controladoria Interna da Prefeitura (CIP) 

              1.1.2.1. Assistência Técnica 

  1.1.4. Procuradoria Geral do Município (PGM) 

              1.1.4.1.Secretaria Executiva 

 

        2. ÓRGAOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 

 

             2.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente (SEMINFRA) 

                     2.3.1. Gerência de Engenharia e Projetos  

                     2.3.2. Gerência de Obras e Serviços de Conservação 

                     2.3.3. Gerência de Licenciamento, Fiscalização e Habite-se 

                     2.3.4. Gerência de Oficina e Garagem Municipal 

                     2.3.5. Gerência de Rodovias e Estradas Vicinais 

                     2.3.6. Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Corrente 

                     2.3.7. Superintendência de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (SUMAR) 
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                                   2.3.7.1. Gerência de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento 

Ambiental 

                                 2.3.7.2. Gerência de Programas e Educação Ambiental 

                                 2.3.7.3. Gerência de Análise Técnica  

                                 2.3.7.4. Gerência de Administração e Finanças 

                      2.3.8. Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (COMMAR) 

               2.3.8.1. Conselho do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis (COFMMAR) 

                 2.3.8.2. Fundo Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 

(FMMAR) 

 

         2.5. Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SEMEEC) 

                       2.5.14. Conselho Municipal da Juventude 

                                     2.5.14.1. Secretaria Executiva 

      

         2.6. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SEMSAS) 

                 2.6.8. Gerência de Manutenção de Unidades de Saúde 

 

         2.9. Secretaria Municipal de Urbanismo e Trânsito (SEMUT) 

                 2.9.1. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

                 2.9.2. Gerência de Limpeza Pública 

                             2.9.2.1. Administração de Resíduos Sólidos 

                 2.9.3. Gerência de Iluminação Pública 

                 2.9.4. Administração de Praças, Parques e Jardins 

                 2.9.5. Administração de Mercados, Feiras e Matadouros 

                 2.9.6. Administração de Cemitérios Públicos 

                 2.9.7. Serviço Local de Saneamento                

                 2.9.8. Superintendência de Trânsito (STRANS) 

                             2.9.8.1. Conselho Municipal de Trânsito 

                                          2.9.8.1.1.Fundo Municipal de Trânsito 

                                          2.9.8.1.2. Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI)         

                           2.9.8.2. Gerência de Engenharia de Tráfego 

                           2.9.8.3. Gerência de Estatística e Engenharia de Trânsito 

                           2.9.8.4. Gerência de Fiscalização e Operação de Trânsito 

                           2.9.8.5. Gerência de Administração e Finanças 

                           2.9.8.6. Administração do Terminal Rodoviário “Sebastião Barros” 

                           2.9.8.7. Administração do Aeroporto “Juvêncio Albuquerque”. 

            Art. 2º - Igualmente, ficam alteradas, na forma seguinte, as áreas de atuação das 

referidas Secretarias: 

 

    4.   Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente (SEMINFRA) 

                   a) Planejamento e execução de obras públicas municipais; 

                    b) Licenciamento, acompanhamento e fiscalização de edificações e loteamentos,         

bem assim concessão de habite-se; 

                   c) Construção de ciclovias, ciclo caixas e rampas de acessibilidade, nivelamento e 

padronização de calçadas; 

                  d) Construção, recuperação e ampliação de redes de distribuição de energia e água; 



                  e) Coordenação e fiscalização dos serviços concedidos de abastecimento d’água e de 

esgotamento sanitário; 

                   f) Programação, coordenação e execução da política habitacional do Município, 

especialmente a direcionada para as famílias de baixa renda; 

                 g) Planejamento e implantação do aterro sanitário; 

                  h) Elaboração, coordenação, execução e controle da política de proteção ambiental, 

incluindo a preservação dos rios Corrente e Paraim, seus afluentes, lagoas e outros mananciais 

de água; 

                 i) Implantação e manutenção de parques ecológicos; 

                 j) Ações de controle da poluição ambiental e de combate aos crimes ambientais; 

                 k) Proteção e preservação da fauna e da flora, controle da caça e da pesca e 

realização de campanhas educativas, com vistas a manter o meio ambiente ecologicamente 

saudável; 

                 l) Concessão de licenciamentos ambientais para empreendimentos e atividades de 

impacto local. 

 

10. Secretaria Municipal de Urbanismo e Trânsito (SEMUT) 

 

a) Planejamento, execução, fiscalização e controle de políticas de desenvolvimento 

urbano; 

b) Manutenção e conservação de avenidas, ruas, praças, parques, jardins e demais 

logradouros públicos; 

c) Manutenção atualizada da nomenclatura e numeração dos logradouros públicos; 

d) Administração e disciplina do uso de espaços e estacionamentos públicos; 

e) Administração, manutenção e conservação de mercados, feiras, matadouros e 

cemitérios públicos;  

f) Limpeza urbana, tratamento de resíduos sólidos e manutenção do aterro 

sanitário; 

g) Administração do Terminal Rodoviário “Sebastião Barros” e do Aeroporto 

“Juvêncio Albuquerque”; 

h) Fiscalização e controle do tráfego de transportes rodoviários de passageiros, 

inclusive organização das categorias, licenciamentos, concessão e cassação de 

linhas e alvarás; 

i) Planejamento, administração, sinalização, controle e fiscalização do sistema de 

trânsito, combate aos crimes de trânsito e regulação de veículos e seus 

condutores; 

j) Coordenação e execução da política de educação de trânsito e valorização da vida 

e da cidadania. 

 

       Art. 3º - Fica criado o Conselho Municipal da Juventude – COMJUV, como órgão paritário, 

permanente, deliberativo e controlador das ações em todos os níveis e fiscalizador da política 

municipal de atendimento aos direitos da juventude. 

      Art. 4º - O Conselho Municipal da Juventude tem por objetivos: 

                     I – participar na elaboração e na execução de políticas públicas municipais da 

juventude, em colaboração com os órgãos públicos municipais; 

                   II – colaborar com a administração municipal na implementação de políticas 

públicas voltadas ao atendimento das necessidades da juventude; 



                 III – propugnar pela fiscalização e cumprimento de legislação que assegure os direitos 

dos jovens; 

                 IV – fomentar o associativismo juvenil, prestando apoio e assistência, quando 

solicitado; 

                 V – estimular a participação da juventude nos organismos públicos e movimentos 

sociais. 

 

       Art. 5º - O Conselho Municipal da Juventude tem as seguintes atribuições: 

               I – desenvolver estudos e pesquisas relativos à juventude, objetivando subsidiar o 

planejamento das políticas públicas para este segmento no Município; 

              II – promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para 

a discussão de temas relativos à juventude e que contribuam para o conhecimento da 

realidade do jovem na sociedade; 

            III – propor a criação de canais de participação dos jovens junto aos órgãos municipais; 

            IV – receber, analisar e examinar propostas, denúncias e queixas relacionadas à área da 

juventude, encaminhadas por qualquer pessoa ou entidade, e a elas responder; 

            V – elaborar e aprovar seu Regimento Interno e normas de funcionamento; 

            VI – denunciar aos órgãos competentes, mediante representação, os crimes, as 

contravenções e as informações que violarem interesses coletivos e/ou individuais da 

juventude; 

          VII – realizar Assembleia Geral, de periodicidade bienal, em ano distinto da Conferência 

Municipal de Juventude, aberta à população, e tendo como pauta principal a eleição do 

Conselho Municipal da Juventude; 

        VIII – acompanhar o orçamento destinado à juventude; 

           IX – convocar a Conferência Municipal de Juventude, que será destinada ao debate de 

políticas públicas, prestação de contas e avaliação do trabalho desenvolvido e terá 

periodicidade bienal, em ano distinto da Assembleia Geral; 

          X – aprovar o Regimento Interno e normas de funcionamento da Conferência Municipal 

de Juventude; 

        XI – desenvolver atividades não especificadas neste artigo e diretamente relacionadas à 

finalidade de que trata o art. 4º desta lei. 

 

       Art. 6º – O Conselho Municipal da Juventude é órgão de decisão autônoma e de 

representação paritária entre o governo municipal e a sociedade civil, composto por 28 (vinte 

e oito) membros, sendo 14 (quatorze) titulares e 14 (quatorze) suplentes, constituídos da 

seguinte forma: 

         I – 07 (sete) membros, com respectivos suplentes representando o Poder Público 

Municipal, indicados pelos seguintes órgãos: 

        a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 

        b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania; 

        c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura; 

        d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; 

        e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio 

Ambiente; 

        f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; 

        g) 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal 

 



II – 07 (sete) membros, com respectivos suplentes, representantes da sociedade civil, 

obedecida a seguinte composição: 

        a) 01 (um) representante da Subsecção Local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB 

        b) 01 (um) representante da Universidade Estadual do Piauí - Campus “Dep. 

Jesualdo Cavalcanti Barros”, em Corrente; 

        c) 01 (um) representante do Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente; 

        d) 01 (um) representante da Rede Particular de Ensino; 

        e) 01 (um) representante das Igrejas Evangélicas; 

        f) 01 (um) representante da Igreja Católica; 

        g) 01 (um) representante das Associações de Bairros. 

Parágrafo Único – O Regimento Interno do Conselho regulará os casos de substituição 

dos membros efetivos pelos suplentes, bem como os casos de impedimentos, perda do 

mandato e vacância. 

 

      Art. 7º - O exercício da função de Conselheiro é considerado de interesse público relevante 

e não será remunerado. 

            § 1º A Convocação da Assembleia para a primeira formação do Conselho Municipal da 

Juventude será feita pelo Poder Executivo. 

            § 2º As Assembleias do Conselho Municipal da Juventude serão ampla e previamente 

divulgadas. 

           § 3º A Assembleia Geral terá sua plena autonomia para praticar todos os seus atos, 

especialmente aqueles voltados à consecução do pleito. 

          § 4º A Assembleia Geral do Conselho Municipal da Juventude terá sua organização e suas 

normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo Conselho Municipal 

da Juventude. 

 

       Art. 8º - Após a posse, os membros do Conselho elaborarão o seu Regimento Interno, no 

prazo de 60 (sessenta) dias. 

       Parágrafo Único – O Regimento Interno disporá sobre as funções, frequência, data e local 

das Assembleias do Conselho, critérios de votação, quórum de deliberação, grupos de 

trabalho, bem como todas as demais normas relativas necessárias ao seu funcionamento. 

 

      Art. 9º – Todas as deliberações e comunicados do Conselho deverão ser publicados no 

Diário Oficial dos Municípios. 

           

       Art. 10 – Para a efetivação das alterações estabelecidas nos artigos anteriores desta Lei: 

                I – É transformado o cargo em comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura, 

Trânsito e Meio Ambiente, símbolo especial, em Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio 

Ambiente, de igual natureza e símbolo; 

             II – São criados os seguintes cargos em comissão: 

a) Um cargo, símbolo especial, de Secretário Municipal de Urbanismo e Trânsito; 

b) Um cargo, símbolo CC-4, de Assistente Técnico, na Controladoria Interna da 

Prefeitura; 

c) Um cargo, símbolo CC-4, de Secretário Executivo, na Procuradoria Geral do 

Município; 



d) Um cargo, símbolo CC-4, de Gerente de Administração e Finanças, na 

Superintendência de Meio Ambiente e Recursos Renováveis; 

e) Um cargo, símbolo CC-4, de Gerente de Manutenção de Unidades de Saúde, na 

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 

f) Um cargo, símbolo CC-4, de Secretário Executivo do Conselho Municipal da 

Juventude, na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura; 

g) Um cargo, símbolo CC-5, de Gerente do Serviço Local de Saneamento, na 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Trânsito; 

h) Um cargo, símbolo CC-5, de Administrador de Praças, Parques e Jardins, na 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Trânsito. 

         Art. 11 –  Fica o Prefeito Municipal autorizado, mediante decreto,  a alterar o Anexo de 

Prioridades e Metas que acompanha a Lei Ordinária nº 533/2013, de 01.07.2013, que dispõe 

sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, de modo a ajustá-

lo ao disposto nesta Lei. 

         Art. 12 – A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente e a Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Trânsito serão instaladas em 1º de janeiro de 2014. 

         Parágrafo único - As despesas decorrentes desta Lei, exceto as previstas no art. 3º, II, 

alíneas b, c, d e f, que correrão à conta de dotações orçamentárias do corrente exercício, serão 

incluídas no Orçamento a ser aprovado para o exercício financeiro de 2014. 

         Art. 13 – Revogadas as disposições em contrário, expressamente o item 2.4.3. Gerente de 

Rodovias e Estradas Vicinais, constante do art. 3º da Lei nº 520, de 08 de janeiro de 2013, esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

 

            GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, em 09 de SETEMBRO de 2013. 

 

 

 

                

                                                  JESUALDO CAVALCANTI BARROS 

                                                              Prefeito Municipal 

 

 

 

                 

 

                     

                     

 

                                                                         


