
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

LEI NO 344/2017, de 31 de março de 2017

"Dispõe sobre a Estrutura

Administrativa, a Organização do

Quadro de Servidores

Comissionados do Município de

Piiõezinhos e dá outras

providências."

A Prefeita Constitucional do Município de Piiõezinhos-PB, no uso
de suas atribuições legais que lhes são conferidas em lei, faz saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1°. Esta Lei institui os fundamentos da organização do

Poder Executivo do Município de Piiõezinhos, definindo as bases de

funcionamento da sua Estrutura Organizacional em uma visão sistêmica e

integrada das atividades e dos relacionamentos institucionais e

organizacionais, assim como o Quadro dos Servidores Comissionados
deste Munic, para os fins do cumprimento das obrigações da

Administração Pública Municipal, que são essenciais ao atendimento das

necessidades e da melhoria da qualidade de vida da população.

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA

Art. 2°. A Prefeitura Municipal de Piiõezinhos é constituída dos
seguintes órgãos da Administração Direta:

I - Gabinete do Prefeito;

II - Secretaria de Administração;
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III - Secretaria de Finanças;

IV - Secretaria de Agricultura;

V - Secretaria de Educação;

VI - Secretaria de Infraestrutura;

VII - Secretaria de Ação Social;

VIII - Secretaria de Saúde.

Parágrafo Único. A gestão municipal tem como objetivo a
percepção de cenários, foco no cidadão, em especial no mais humilde,

planejamento, qualificação dos colaboradores, qualidade na prestação de

serviços, redução de níveis hierárquicos, monitoramento das ações,

gestão por processos, resultados e na parceria com entes públicos e

iniciativa privada.

Art. 3°. As atribuições básicas dos órgãos da gestão direta do
Poder Executivo são as seguintes:

I - Ao Gabinete do Prefeito: assistir e assessorar ao Chefe do

Poder Executivo nos assuntos relacionados com audiência, cerimonial,

relações públicas, articulação com autoridades e a sociedade, a gestão do
Palácio do Governo Municipal e da residência oficial;

II - A Secretaria de Administração; realizar o planejamento
estratégico do Governo Municipal, a organização da gestão patrimonial de

serviços públicos;

III - A Secretaria de Finanças: formular a política econômica e

de desenvolvimento, produzir informações econômicas, planejamento e
controle orçamentário do Município e de tecnologia da Informação e de

compras, formular e executar a política fiscal do Município, a gestão

tributária, financeira e orçamentária;
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IV - A Secretaria de Agricultura: coordenar a política agrícola do
Município, prestar assistência e apoio a produtores rurais, realizar a
vigilância e fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e empresas
comerciais de gêneros allmentares, coordenar, fomentar e desenvolver
políticas de produção familiar de gêneros alimentícios; criar,
manter e conservar unidades, equipamentos e Instalações para apoio e

desenvolvimento da política agropecuária, agroindustrial e de

abastecimento, apoiar, planejar, coordenar e executar programas de

capacitação de agricultores e trabalhadores rurais, disponibilizar dados e
informações de Interesse público, no âmbito das atividades executadas
pela Secretaria, para a população;

V - A Secretaria de Educação: formular e executar a política
municipal de educação, executar as atividades de educação sob a
responsabilidade do Poder Público Municipal, o controle, a Inspeção das
atividades de educação básica e a produção de Informações educacionais;

VI - A Secretaria de Infraestrutura: estabelecer, formular e

executar a política municipal de transportes, obras públicas, a construção

e a manutenção de asfalto e estradas municipais e vicinals, o controle e a

fiscalização complementar da qualidade na prestação de serviços de

limpeza público e desenvolvimento da agricultura do município;

VII - A Secretaria de Ação Social: formular e executar a política

municipal de assistência social, de defesa e promoção do emprego e da

cidadania, formular a política de formação, qualificação e capacitação de

pessoas visando o emprego;

VIII - A Secretaria de Saúde: formular e executar a política

municipal de saúde pública, policiar sobre as atividades relacionadas com
serviços de saúde, a produção de alimentos, drogas e medicamentos e a

coordenação e fiscalização do sistema de saúde.
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CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 4°. Constituem objetivos e competência genéricas básicas

dos órgãos de primeiro nível hierárquico da Estrutura Administrativa da

Prefeitura do Município de Pilõezinhos.

SEÇÃO I
DO GABINETE DO PREFEITO

SUBSEÇÃO I
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Art. 5°. A Chefia do Gabinete do Prefeito tem por competência:

I - Assessorar e prestar assistência direta e pessoal ao Prefeito

Municipal;

II - Assistir o Chefe do Executivo em suas relações políticas e

administrativas;

III - Orientar e preparar os despachos a serem proferidos pelo
Prefeito Municipal;

IV - Elaborar e expedir correspondência do Gabinete;

V - Elaborar e fazer publicar os atos do Prefeito;

VI - Organizar e administrar a agenda do Prefeito Municipal;

VII - Promover contatos e relações com autoridades e

organizações em nome do Prefeito Municipal;

VIII - Prestar suporte administrativo ao Prefeito Municipal;

u
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IX - Manter sob sua responsabilidade os originais de leis,

decretos, portarias e demais atos do Executivo;

X - O Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração,
tem os mesmos atributos do cargo de Secretário Municipal, inclusive, no

que se refere aos subsídios.

SEÇÃO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 6®. Compete a Secretaria de Administração:

I  - Executar as atividades de administração de recursos

humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores,

direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações

legais e previdenciárias;

II - Desempenhar as atividades de administração de cargos,

carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores,

avaliação de desempenho funcional, redimensionamento de quadros;

III - Executar atividade de seleção de servidores e concursos

públicos;

IV - Implementar atividades relativas a recrutamento, seleção,

treinamento, controle funcional e demais assuntos ligados ao setor de
pessoal;

V  - Proceder ao tombamento, registro, inventários e

conservação dos bens do Município;

VI - Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação

de processos, arquivo gerai e almoxarifado central;

VII - Receber, controlar e arquivar os papéis da Prefeitura;
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VIII - Gerir o sistema de informação de recursos humanos;

IX - Prestar apoio para a execução das atividades de licitação

em suas diversas modalidades e ao pregão eletrônico e presencial;

X - Promover pesquisas de preços de materiais, bens e serviços;

XI - Auxiliar na elaboração do plano plurianual, das leis de

diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual segundo as
diretrizes adotadas pelo Chefe do Executivo;

XII- Elaborar contrato e convênios administrativos;

XIII - Executar competências correlatas.

SEÇÃO III
SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 7°. Compete a Secretaria de Finanças:

I - Executar a política fiscal do Município;

II - Realizar a gestão tributária municipal nos termos do Código

Tributário Nacional, das Leis Federais aplicáveis e do Código Tributário do

Município de Pilõezinhos;

III- Acompanhar a execução orçamentária;

IV - Cadastrar e arrecadar as receitas do Município e fazer a

fiscalização tributaria;

V - Organizar e manter Cadastro Imobiliário Tributário e o

Cadastro Mobiliário Tributário, promovendo a inscrição, o registro e a

baixa de contribuintes;
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VI - Promover a inscrição de débitos em divida ativa, adotando

as providências visando sua cobrança;

VII - Executar a fiscalização tributária municipal podendo aplicar

o poder de polícia administrativa, quando couber;

VIII - Acompanhar e registrar as transferências constitucionais;

IX - Realizar o atendimento, orientação e esclarecimento aos

contribuintes;

X - Executar o planejamento financeiro, promovendo o

gerenciamento da arrecadação e pagamento das obrigações municipais;

XI - Receber, pagar e manter o registro e acompanhamento da

administração financeira, orçamentária e patrimonial do município;

XII- Preparar balancetes, o balanço geral e prestação de contas

dos recursos transferidos ao Município;

XIII - Verificar o cumprimento de obrigações legais;

XIV - Acompanhar e auxiliar na execução das prestações de

contas dos fundos e dos convênios, assim como a conferência e tomada

de contas Internas;

XV - Executar as prestações de contas para os órgãos oficiais;

XVI - Executar competências correlatas;

SEÇÃO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Art. 8®. São atribuições da Secretaria Municipal de
Agricultura:
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I  - Execução das atividades que sejam necessárias ao
desenvolvimento da agricultura e da pecuária, introduzindo o conceito da
diversificação e da adoção de novas tecnologias ou manejo;

II - Realização de estudos, diagnósticos e eventos, provendo
os agricultores familiares e produtores rurais e suas famílias das
orientações adequadas à incorporação dos novos conhecimentos;

III - Promoção da visão de futuro, sistêmica e de natureza
empreendedora junto às famílias e comunidades rurais;

IV - Promoção e desenvolvimento de atividades relacionadas à
olericultura, fruticultura, floricultura, piscicultura, dentre outras;

V - Promoção da diversificação econômica do meio rural
voltada para a criação e comercialização de animais de pequeno porte,
estudando a questão de mercados e orientando quanto aos cuidados do
manejo;

VI - Promoção das articulações e orientações que sejam
necessárias ao desenvolvimento do agronegócio, da agricultura familiar,
do agroturismo, do cooperativismo, da associação de produtores, de
arranjos produtivos locais, dentre outras formas para a melhoria da
produtividade e a identificação de mercados para os produtos agrícolas
locais;

VII - Promoção e desenvolvimento de atividades voltadas para
a introdução da agricultura e pecuária orgânicas, organizando pontos de
referência de orientação dos produtores locais;

VIII - Articulação com as comunidades do interior do Município
de Pilõezinhos, visando o atendimento à população naquilo que concerne à
prestação de serviços públicos relativos a infraestrutura interna das
propriedades, abertura de estradas para escoamento da produção e
demais equipamentos públicos municipais, bem como à prestação de
serviços públicos municipais que possam ser disponibilizados e/ou
melhorados, com objetivo final de ampliar a qualidade de vida dos
cidadãos;

IX - Organização do setor de abastecimento local;
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X - Prestação de assistência técnica aos agricultores familiares
e produtores rurais, complementar àquela oferecida pelos órgãos
estaduais;

XI - conscientização e orientação dos produtores rurais e suas
famílias quanto à importância da preservação do meio ambiente, dos
efeitos nocivos e degradantes dos agentes causadores de poluição
ambiental e da segurança do trabalho no âmbito da produção rural e do
agronegócio;

XII - Execução dos demais serviços públicos municipais que
estejam compreendidos no seu âmbito de atuação.

SEÇÃO V
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 9®. Compete a Secretaria de Educação:

I - Elaborar planos de educação em consonância com as normas
de planejamento nacional e dos planos estaduais;

II- Executar convênios que definam a prestação do ensino de

educação básica;

III - Criar meios de funcionamento das escolas municipais

evitando a dispersão de recursos;

IV - Realizar o planejamento e o desenvolvimento pedagógico
para aplicação nas escolas municipais, elaborando planos, programas

projetos e demais iniciativas que sejam necessárias ao aprimoramento e
ao desenvolvimento da educação em face da realidade social;

V - Fazer o levantamento anual da população em idade escolar;

VI - Promover campanhas incentivando a freqüência, com o

aperfeiçoamento dos professores;
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VII - Desenvolver programas de orientação pedagógica, com o

aperfeiçoamento dos professores;

VIII- Desenvolvimento programas de ensino supletivo em cursos

de alfabetização e de treinamento profissional de acordo com as
necessidades locais;

IX - Promover programas de valorização, capacitação e

aprimoramento dos profissionais do magistério público municipal;

X - Proceder à administração escolar, executando o censo

escolar, organizando estatísticas, efetuando a supervisão técnica e a
orientação as secretarias de escolas, providenciando documentação
escolar nos casos específicos, dentre atividades afins;

XI - Executar a inspeção escolar;

XII - Combater a evasão repetência e causas de baixo

rendimento dos alunos;

XIII - Disponibilizar meios, técnicas e estruturas de apoio ao

ensino e para a gestão escolar da rede municipal de ensino;

XIV - Planejar e executar as atividades financeiras e

orçamentárias da Secretaria;

XV - Administrar a biblioteca municipal e escolar;

XVI - Executar as atividades de informática de apoio à rede e a

Secretaria, laboratório de informática, suportes a usuários,

operacionalização e manutenção;

XVII - Prover a alimentação escolar;

XVIII- Administrar o transporte escolar;

XIX - Executar a administração do patrimônio e do almoxarifado.
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SEÇÃO VI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Art. 10. São atribuições da Secretaria de Infraestrutura:

I - Executar atividades relacionadas à elaboração de projetos e
obras públicas;

públicas;
II - Executar atividades de construção e conservação de obras

III - Executar e promover a execução de trabalhos topográficos

Indispensáveis às obras e serviços de Prefeitura;

IV - Executar obras e serviços de arquitetura e engenharia nos
termos dos Planos Diretores Municipais, verificando o cumprimento dos

respectivos projetos e normas técnicas aplicáveis especificamente à

situação em cada caso;

V - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes a

construções;

VI ~ Fiscalizar o cumprimento das normas de zoneamento e

ioteamento;

VII - Promover a arborização dos locais públicos;

VIII - Fiscalizar os serviços públicos permitidos peio Município;

IX - Executar atividades de prestação de serviços públicos como
limpeza pública, cemitérios, mercados, feira livres, iluminação pública,
matadouros;

X - Manter a guarda e garagem municipal;

XI - Executar as obras viárias do Município;
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XII - Elaborar projetos de obras de interesse público;

XIII - Analisar e licenciar projetos de obras a serem executadas
no Município;

XIV - Fiscalizar a execução de obras e posturas públicas
municipais;

XV - Executar competências correlatas.

SEÇÃO VII
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Art. 11. Compete a Secretaria de Ação Social:

I - Realizar a política de orientação ao trabalho, relativo aos seus
direitos e obrigações;

II - Desenvolver novos programas de renda e alternativas de
emprego;

III - Executar as políticas da proteção social básica,
compreendendo: cadastramento de famílias usuárias e a execução das
politicas municipais de proteção social;

IV - Promover executar políticas de habilitação de interesse
social;

V - Implementar as políticas sociais de cidadania com ênfase a
criança, jovens, adolescentes, idosos, de gênero e de pessoa com
deficiência;

VI - Proceder à gestão do Centro de Referência de Assistência
Social executando a prestação de serviços de assistência social básica e
demais atividades a ela inerentes;
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VII - Executar as políticas da proteção social especial,

compreendendo: trabalho infantil, dependentes químicos, famílias em

vulnerabilidade, déficit habitacional entre outros;

VIII - Incentivar a mão de obra, com a organização execução de

curso para qualificação profissional de jovens e adultos;

IX - Promover a realização de preparação de organizações

comunitárias para atuar no campo;

X - Implantar medidas para ampliar o mercado de trabalho;

XI - Promover e desenvolver programas de habitação popular;

XII - Promover a integração produtiva através de programas

sociais de grupos específicos;

XIII - Executar competências correlatas.

SEÇÃO VIII
SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 12. Compete a Secretaria de Saúde:

I  - Fazer o levantamento dos programas de saúde e da

população, identificando-lhes a causa;

II - Executar o planejamento e a regulação do sistema municipal

de saúde, realizado o planejamento estratégico e operacional, auditoria,

controles, avaliação e verificando desempenho e resultados;

III - Promover a capacitação dos recursos humanos da saúde;

IV - Administrar o sistema de Informações em saúde;
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V - Proceder á gestão financeira e orçamentária e de pessoal
para os fins de elaboração de folha de pagamento;

VI - Manter estreita relação com órgão de saúde do Estado e do

Governo Federal;

VII - Administrar as unidades de saúde do Município;

VIII - Promover campanhas preventivas de educação sanitária;

IX - Promover a vacinação da população com campanhas

específicas;

X - Executar a atenção farmacêutica;

XI - Fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos de convênios

federais e estaduais;

XII - Encaminhar pessoas doentes a outros centros de saúde

fora do Município;

XIII - Executar programas de assistência médico- odontológico;

XIV - Promover à administração do centro de especialidades, do

laboratório de análises clínicas e especializadas, do pronto atendimento

municipal, do atendimento de suporte básico à vida;

XV - Proceder aos atendimentos psicossociais nos termos das

políticas em vigor;

XVI - Executar a política municipal de agendamentos;

XVII - Proceder à administração geral e de serviços

compreendendo o transporte agendado e o transporte sanitário,

patrimônio e almoxarifado, manutenção e conservação predial e de
equipamentos;
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XVIII - Executar competências correlatas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. A jornada de trabalho dos servidores da Administração
Pública Municipal será de oito horas diárias interruptas, totalizando

quarenta horas semanais, e de seis horas diárias ininterruptas, conforme
interesse da administração, exceto nos casos previstos em lei específica.

Art.l4. A tabela com a remuneração dos cargos e funções

encontra-se disciplina no anexo I da presente Lei.

Art.15. A implantação da estrutura criada através da presente
Lei ocorrerá em consonância com as possibilidades financeiras do

Município e ao disposto na Legislação Pertinente.

Art.l6. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,

ficando revogada a Lei Municipal 77/97 e disposições posteriores.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Pilõezinhos/PB, 31 de

março de 2017.

MONICA^eRISTlNA SANTOS DA SILVA
VJ^Prefeita Municipal
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LEI n.° 344/2017

ANEXO I

GABINETE DO PREFEITO

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS CARGA SUBSIDIO

CRIADOS MORARIA R$

Chefe de Gabinete 01 40h 2.200,00

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA

VENCIMENTO

R$

Assessor I 02 40h 937,00

Assessor II 01 40h 1.300,00

Assessor III 01 40h 2.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS CARGA SUBSIDIO

CRIADOS MORARIA R$

Secretário de Administração 01 40h 2.200,00

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS CARGA VENCIMENTO

CRIADOS MORARIA R$

Assessor I 02 40h 937,00

Assessor II 02 40h 1.300,00

Assessor III 03 40h 2.000,00

Diretor de Recursos 01 40h 937,00

Humanos



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOSN.o CARGOS

Secretário de Finanças

CARGO COMISSIONADO

Assessor I

Assessor II
Assessor III

CRIADOS

01

N.o CARGOS

CRIADOS

02

02

03

CARGA

HORÁRIA

40h

CARGA

HORÁRIA

40h

40h

40h

SUBSIDIO

R$

2.200,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

CARGO COMISSIONADO

Secretário de Agricultura

CARGO COMISSIONADO

Chefe do UMC ~
Assessor I

N.o CARGOS CARGA SI

CRIADOS HORÁRIA

01 40h 2

N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA

40h

40h

VENCIMENTO

R$
1.000,00

937,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO COMISSIONADO ^ N.o CARGOS | CÃN.o CARGOS CA

Secretário de Educação

CARGO COMISSIONADO

Diretor de Esporte
Diretor de Cultura

CRIADOS

01

RGA

HORÁRIA

40h

N.o CARGOS CARGA VENCIMENTO

CRIADOS HORÁRIA R$

01 40h 937,00

01 40h 937,00



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

Coordenador Pedagógico 01 40h 1.500,00

Diretor de Escola 15 40h 937,00

Diretor de Creche 01 40h 937,00

Assessor I 20 40h 937,00

Assessor II 03 40h 1.300,00

Assessor III 02 40h 2.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA

SUBSIDIO

R$

Secretário de Infraestrutura 01 40h 2.200,00

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA
VENCIMENTO

R$

Diretor de Iluminação 01 40h 937,00

Assessor I 15 40h 937,00

Assessor II 02 40h 1.300,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA

SUBSIDIO

R$

Secretário de Ação Social 01 40h 2.200,00

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA

VENCIMENTO

R$

Orientador Social 02 40h 937,00

Assessor I 05 40h 937,00

Assessor II 01 40h 1.300,00



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA

SUBSIDIO

R$

Secretário de Saúde 01 40h 2.200,00

CARGO COMISSIONADO N.o CARGOS

CRIADOS

CARGA

HORÁRIA

VENCIMENTO

R$

Coordenador de Vigilância

Sanitária

01 40h 1.500,00

Coordenador de

Epidemiologia

01 40h 1.500,00

Coordenador de Atenção

Básica

01 40h 1.500,00

Coordenador da Saúde

Bucal

01 40h 1.500,00

Diretor de Laboratório 01 40h 937,00

Assessor I 15 40h 937,00

Assessor II 03 40h 1.300,00

Assessor III 01 40h 2.000,00

Piloezinhos-PB, 31 de março de 2017

MONICA^ TOS DA SILVA

^refeita Municipal


