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a) Governamentais; Prefeitura. EMATER - PB e Cimara de Vereadores;
b) Nlo-Govemamentais; Igreja, Sindicato doa Trabalhadores Rurais e
Associações.

Parágrafo Único - O ingresso de representação no referido conselho
obedecerá o que dispões o Art 3" do capitulo m, mediante ofício ao
coordenador contendo nomes do titular e re^ectivo suplente.

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES

Arfc 4° - As atividades de coordenação e direção adiuinistiativa serão exerddaa
pelo representante da Prefeitura.
Pará^^fo Único - São atribuições do Coordenador.
I - Presidir as reuniões, orientar as discussões, criar comissões e fíxar praxo
para exame de niatèna,

n - Representar o consellio ou designar membro para tal fítw;
in - Deferir ou indeferir ingresso de representação no referido Conselho e dar
posse aos membros;

IV - Convocar os membros, marcar reuniões, su^endei, definir data, hora,
local e estabelecer a ordem do dia;
V - Cumprir e Éizer cumprir este regimento, bem como promover as medidas
necessárias ao bom funcionamento do Conselho e ao fiel cumprimento dos
objetivos do mesmo.

Art 5" -COMPETE AO l^CRETÁRIO:

I - Redigir, ler atas e outros expedientes de sua <tonipet£ncia;
II - Colaborar na redação de relatórios, proposta e outros documentos
aprovados pelo Conselho;

- Ajudar o coordenador na or^nizaçSo da ordem do dia;
rV- Executar todas as demais tarefes que feirem necessárias para o bom
fimcionanicnto do Conselho,

Art á" -DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEKffiROS DO CONSELHO:
I - Representar as suas re^ectivas entidades;
H - apresentar e apreciar proposições e votar as matéria apresentadas;
in - Propor emendas, solicitar providência, pedir vistos em trabalhos
si^metidos a comissão e ou participar dac mesmas;
IV - Participar efetivamente das discussões , apresentando dados e informações
que subsidiem, o acompanhamento e análise das ações do setor agropecuário
do munidpio;
V - Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas legais das deliberações do
Conselho.

Parágrafo Único - Compete ao suplente substituir o titular nas fatrae e
impedimento.

CAPITULO V - DO FUNCIONAMENTO:
Art 7° - As reuniões ordinárias serão realizadas obedecendo um calendário
anual prcestabeleddo, era lugar previamente determinado.

Art 8° - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo
coordenador ou a requerimento da maioria dos membros, com antecedência
mínima de 05 (dnco) dias.

Art 9° - O Conselho só poderá reuni-se com a presença de pelo menos a
metade mais um de seus membro3(raaioria simples) contado com o
coordenador.

Art 10' - O mandado dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos com
direito a reeleição.
Parágrafo Único - O membro do Conselho que feltar a mais de 02 (duas)
reuniões consecutivas ordinárias e ou extraordinária, terá sua substituição
solicitada a entidade que o indicou.

Art 11' - A ordem dos trabalho será a se^iinte:
I - Assinatura do livro de presença;

ni - Comunicações do coordenador e leitura de expediente;
IV - Ordem do dia, que compreenderá a apresentação, análise, discussão e
votação das matérias;
V - Palavra livre.

Art 12' - Poderio conqiarecer às reuniões, sem direito a voto, outras pessoas não
pertencentes ao Conselho pare prestar informações, esclarecimentos, assessorar e
capacitar os membros do Conselho em matérias que exija tal necessidade.

Art 13° - Considerar-se-ão aprovadas as matérias aceitas pelo voto da maioria
simples dos membros presentes;

Art 14 ' - O tengK) das reuniões ordinárias e ou extraordinárias teiá duração de
(uma) hora podendo ser prorrogada por mais (-f) 30 (tinta) minutos.

CAPITULO VI - DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS:

Art 15° - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador, considerando a
opinião dos membros do Conselho

Art 16° - As alterações neste regimento poderão ser realizadas a partir de
sugestões da maioria simples do membros do Conselho.

Art 17° - Esta lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

Pilõesinfaos, 26 de Março de 1997

HUMBERTO LAVES DE SOUZA

-PREFEITO -
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SaBcíooada «m 26 de Março de 1997.
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

PILÕEZINHOS, ESTABELECE
DIRETRIZES PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E DÃ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, no uso de sum atzibuições
legais, feço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULOI

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA

Art 1° - A prefeitura Municipal de Pilõezinhos, visando a descentralização e a
modernização administrativa, e tendo como finalidade predpua a prestação de
serviços públicos, o atendimento e a prestação de serviços sociais á comunidade e
0 crescimento econômico do numidpio. terá com esta Lei a seguinte
representação básica:

1 - Govemadoria Municipal, integrada por unidades de aasessoramento e apoio ao
Chefe do Poder Executivo, na realização, acompanhamento e controle de
programas e projetos do governo municipal;
n - Secretarias Municipal para execução de obras e serviços de responsabilidade
do munidpio, diretamente subordinadas ao Prefeito Municipal.

Art 2° - A Prefeitura Municipal de Pilõeziiihos tem a seguinte estrutura
organizacional:
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I - GABINETE DO PREFEITO

a) Oie&a de Gabinete

b) Assessona Jurídica
c) Asseasoría de Comunicação
d) Assessofia Parlamentar
e) Assessoria Especial

n - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO;

a) Diretoria de Administração
b) Diretoria de Planejamento

m - SECRETARIA DE FINANÇAS
a) Diretoria de Finanças

b) Diretoria de Fiscalização
c) Diretoria de. Receitas

d) Diretoria de Tesouraria

IV - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA;

a) Diretoria de PlanejaniEirtc Urbano

b) Diretoria de Serviços Urbanos
c) Diretoria de Serviços Essenaais

d) Diretoria de Habitação e Saneamento Básico

V - SECRETARIA DE SaUDE;
a) Diretoria de Assistência à Saúde
b) Diretoria de Convênios
c) Diretoria de Administração dos Serviços de Saúde
d) Diretoria de Fiscalização Sanitária
e) Diretoria de Serviços Laboratoriais

VI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E
ESPORTE;

a) Diretcna de Educação
h) Diretoria de Esporte
c) Diretoria de Cultura

Vn - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE;
a) Diretoria de Agricultura
b) Diretoria de Meio Ambiente

Vin - SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR,
CRIANÇA E ADOLESCENTE;
a) Diretoria da Familia
b) Diretoria do Bem Estar Social

c) Diretoria da Criança e Adolescente.

Art 5° - Os cargos criados neste artigo serão de livre nomeação e exoneração
pelo Prefeito.

Arb 6° - O regimento Interno dos Ór^os criados por esta Lei será criando por
Decreto do Prefeito Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
publicação desta Lei.

Art 7° - &ta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 8° - Revoffun-se as dÍQTOsiçSes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

PilBotnhas, 17 de marco de 1997

HUMBERTO ALVES DE SOUZA

- PREFEITO-

CAPÍTULO n
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 3° - Os níveis de hierarquia dos órgãos integrantes da Estrutura
Administrativa básica, atribtiições. composição das diretorias, as Funções
Gratificadas os Ca^os em Comissão. Representação e Salários serão definidos
através de Dea"eto do Poder Erocutivo-

Art 4' - Fica o Chefis do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - redistribuir os créditos consignados no vigente orçamento, de modo a
atender a redistribuição de competência ente órgãos da administração,
resultantes da implantação da nova estrutura organizacional básica do
município.
U - Promover a reorganização dos órgãos existentes e a estruturação daqueles
resultantes da nova sistemática.

m - reorganizar, reformar, transfiarmar ou adaptar ao novo sistema
administrativo os órgãos e cargos existentes e declarar extintos ou
desnecessários os não ajustáveis à nova estrutura.


