
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

313Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 25 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXXVIII

(Continua na próxima página)

e,\J'U- ºº.s JS: ,,-:, ~~ 

{ tJ §·--============================== 
e> ;:::=- ~ 

ld!OFBBCBSfi1A47Bl..D3 

st:udo do Pi:uuí 
PREFE ITURA MUNIC IPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 

CNPJ(MF) 0 01.612.62310001-88 
Prnça da Matriz. 0 18 - Centro. 
CEP 64.378-000 - Silo Migue l da Baixa Grande - PI . 

LEI º 160, D E 10 DE DEZEMBRO DE 2018. 

••Altera a L.ei M111'icipal n " 124 ,le 2013, que dispõe acerca da 

organizaçiio da Estrutura Ad111i11hurativa e Funcional da. 

Prefeitura d e S,io Mig11el ,la Baixa Gra,ule, Estado do Piaul e 

de s uas Sec retarias, inst itui e altera Cargos Efetit,os e em 

Co,,,issâo e dá outras providl/11cias. ,, 

O PREFEITO MUNICIP DE ÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. E TADO 

DO PIAUÍ, no uso dns atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgilnica Munic ipal, 

fa~ saber a todos os habitantes que a Cíin,ara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei : 

Art. 1 .... Ficam alterados o Arti go p• da Lei Munic ipal 124/20 13, de 18 de março de 20 13~ 

readequando a strutura Ad1ninistrativa e Func ional da Prefeitura de ão Miguel da Baixai 

Grande - Pl com as s egui ntes alterações: 

I - GA8INETE DO PREFE ITO 

I . I - C h ejia de Gabine te 

/ .2- Assessoria de Comunicação 

/ .3- Assessoria d e P lanejamento 

/ . Procuradoria Jurídic a 

1.5 Controladorla Inte rna 

1.6- Assessoria d e abinete 

TI -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

11. 1- Fundo d e Manutenção e D esenvo l vimen to da Educação Bás ica e d e 

Valorização dos Prqr,ssionais da Educa ção (FUND ES) 

/1.2- D epartamento d e Cultura 

JJ.3- Departamento d e D esporlo 

1/.4 - Assessoria d e Gabine te 

.Ili -SECRETAR.IA ,~UNJCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Ill.1- Fundo Municipal d e Assistên cia Social (FMAS) 

Ill.2- Departamento do idoso 

JIJ.3- Coordenação do C entro d e Referên cia d e A ssis tência Social (CRAS) 

III.4- Assessoria Técnica d e A ssis tê ncia Social 

Ill. 5- Assessoria d e Gabinete 

.IV- SECRETARJA DE ADMINISTRAÇÃO E FJNANÇAS 

IV 1- D epartamento d e Obra<· e erviços Públicos 

IV2- Assessoria de Administração e Finanças 

JV.3- Departamento de SAAE 

JV.4- Departam ento de Tesouraria 

IV 5- Departamento d e Limpeza Pública 

IV 6-Assessoria d e Gabine te 

V-SECRETAR1A MUN/CJPALDESAÜDE 

Vi - Fundo Mzmicipt,I de Saúde 

V.2- Departamento d e Vigilância Sanitária 

V.3-Assessoria de Gabinete 

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

VI.1- D epartamento d e Agricultura e Abastecimento 

VJ.2-Departamento de Inspeção e D efesa Sanitária 

VJ.3- D epartamento d e M eio Ambiente 

VJ.4- Assessoria Técnica e m M ed icina Veteriná ria 

VI. 5- Assessoria de G abine te 

VII - SECRETAR1A MUNJCJPAL DE TRANSPORTE PÜBLJCO 

Vl.1- Departam ento de Tran~porte Público Munic ipal 

VI. 2- Assessoria d e Gabinete 

Art. 2° Criam.se 10 (dez) cargos de Assessoria de Gabinete, alocados para o 

Gabinete do Prefeito. 

Parágrafo único Transfere-se a Assessoria de Administração e Finanças do 

Gabinete do Prefeito para a Secretaria de Administração e Finanças. 

Art. 3° Criam-se 03 (três) cargos de Assessoria de Gabinete, alocados para a, 

Secretaria de AdministTação e Finanças. 

Art. 4° Cria-se o D epartamento de Cultura e 03 (três) cargos para Assessor de 

Gabinete juntamente à Secretaria de Educação, ultura, Desporto e Turismo. 

Parágrafo 1° Compete ao Departamento de Cultura, dentre outras, as seguintes. 

atribuições: 

I. Formular a política cultural do Município; 

II. Propor a implantação da política cultural do Município, levando em conta os objetivos: 

de desenvolvimento econômico, político e soc ial; 

III. Promover a gestão da cultura pública municipal , assegurando o seu padrão de 

qualidade; 

IV. Elaborar planos, programas e projetos de cultura, em articu lação com os órgãos 

estaduais e federais; 

V . Promover o estudo, a negociação e a coordenação de convênios, com entidades 

públicas e privadas, para a implantação de programas e projetos na área de Cultura; 

VI. Articulação com outros órgílos ou instituições públicas e particulares, com vistas ao 

cumprimento de suas finalidades. 

VII. Estabelecer convêofos com os Governos Estadual e Federal para a execução de 

programas espec iais de cultura; 

VIII. Promover o desenvolvimento cultural, através do estímulo ao cultivo das ciências, 

das artes e das letras; 

IX. Proteger o patrimônio cultural, artís tico, histórico e natural do Município; 

X. Incentivar e proteger o artista artesão; 

XJ. Documentar as artes populares; 

XII. Promover, com regularidade, a execução de programas culturais e artísticos. 

Art. 5º Cria-se a Coordenação do Centro de Referência de Assistência ocial 

(CRAS), Assessoria Técnica de Assistência Social e 03 (trê ) cargos para Assessor de 

Gabinete juntamente à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo 1" Compete à Coordenação do CRAS, dentre outras, as seguintes 

atribuições: 

I - Articular, acompanhar e avaliar o trabalho do CRAS, incluindo a implementação 

dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas no 

Município; 

li - Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de 

informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios ; 

Ili - Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a 

participação dos profissionais, bem como das fam ilias inseridas nos serviços ofertados 

pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no MUI1icípio; 

IV - Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, 

acompanhamento e des ligamento das fam ilias, dos serviços ofertados no CRAS; 

V - Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios 

socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; 

VI - Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e 

impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 

VII - Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e infonnar 

a Secretaria de Assistência Social do MUI1icípio; 

VIII - Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de 

Assistência Social do Município, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria 

dos serviços a serem prestados; 

Parágrafo 2° Compete à Assessoria Técnica da Assistência Social o papel de 

planejar monitorar e avaliar as ações desenvolvidas na Secretaria Municipal de 

Assistência Social, além de prestar assessoria às unidades de gestão da Secretaria, 

contribuindo para a elaboração d de projetos, relatórios, planos, notas técnicas e 

documentos correlatos. 
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Estado do Piaui 
PREFEITURA MUNICfPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 

CNPJ (MF) 0 0l.6 12.623/0001-88 
Praça da Matriz, 0 18 - Centro. 
CEP 64.378-000 - São Miguel da Baixa Grande - Pl. 

Art. 6° Cria-se 03 (três) cargos para Assessor de Gabinete juntamente à Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Art. 7° Cria-se o Departamento de Transporte Público Municipal e 03 (três) cargos 

para Assessor de Gabinete juntamente a Secretaria Municipal de Transporte Público. 

Parágrafo único Compete ao Departamento de Transporte Público Munic ipal, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

I - promover a fiscalização e o n1onitora1nento do transporte público de passageiros, 

concedido ou pennitido a empresas espccia lizadast fazendo c un1prir as norn1as e 

regulamentos; 

II - acompanhar o desernpenho das e111presas concessionárias ou permissionárias; 

Ili - receber, encaminhar e dar solução às sol icitações, reclamações e suge tões dos 

usuários; 

rv - registrar e vistoriar os veículos usados no t.ranspone público de passageiros~ 

anotando suas condições de segurança e conforto; 

V - elaborar em conjunto com a SEPLAN o planejameuto do transporte urbano no 

âmbito do Município, ai incluídos o transporte motorizado, público e privado, e o não 

n1otoriz:ado; 

VI - definir, no interesse público, os itinerários, pontos de paradas, abrigos e 

horários para as linhas urbanas; 

Vil - propor normas e estabelecer especifi cações técn icas gerais para o serviço de 

lransporte; 

VIII - promover o planejamento integrado do transporte urbano junto ao 

planejan1ento da 1nobilidade de pessoas e mercadorias, do sistema viário e de sinalização, 

se,nafórica; 

IX - e laborar o Regulamento dos Serviços de Transporte Público Municipal, 

incluindo o transporte coletivo ou individual no âmbito do Município; 

Art. s• Criam-se 02 (dois) cargos para Assessor de Gabinete juntamente à 

Secretaria Municipal de Agricultura. 

Art. 9º ompet.e ao cargo de Assessor de Gabinete o assessoramento dos agentes 

políticos no respectivo órgão ao qual estejam vinculados, sendo o Prefeito ou o respectivo 

Secretário Municipal, em todas a suas atividades, incluindo o aná lise das matérias que 

requisitem o desenvolvimento de 1.::studos e pesquisas, be111 como o atendin,ento a 

autoridades , sociedade civi l e população. 

Art. 10º Fica Alterado o Anexo 1, Cargos cm omissão e Função Gratificada, 

previsto no an. 2° da Lei nº 124/2013 , de 18 de março de 2013 , nos seguintes termos: 

Anexo I 

Cargos em Comissiio e Funçüu Gratificada 

CARGO COMISSIONADO Is DIREÇÃO GERAL 

CARGO GRA TIFICAÇAO/SUBSIDIO QUANTIDADE 

RS 

Secretário DEFINIDO EM LEI PROPRIA 06 

Chefia Executiva de 1.500,00 12 

Departamento 

Chefia Executiva de 1.500,00 01 

abinete 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇAO GRATIFICADA E CHEFIA EXECUTIVA 

OE SERVIÇOS TÉC ICOS 

CARGO/FUNÇAO GRA TIFICAÇÁO/SUBSIDJO QUANTIDADE 

R$ 

ASSESSORIA DE R$998 ,00 27 

GABIN ETE 

COORDENADOR DO R$ 1.200,00 OI 

CRAS 

ASSESSORIA DE R$998,00 OI 

COMUNICAÇÃO 
~ 

ASSESSORIA DE R$998,00 01 

P ANEJAMENTO 

ASSESSORIA DE R$998,00 01 

ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

ASSESSOR TECNICO R$ 2 .500,00 OI 

D A ISTÊNC IA 

SOCIAL 
- -- ----ASSESSOR T ECNICO R$ 2.500,00 01 

EM MEDICINA 

VETERINÁR IA 

CONTROLADO RIA R$2.500,00 OI 

CHEFE DE 998,00 OI 

LICITAÇÃO 
,_ 

Art. 11 Altera-se para 27 (vinte e sete) a quantidade de cargos para Assessor de 

Gabinete. 

Art. 12 Altera-se para 12 (doze) a quantidade de cargos para a hefia Executiva de 

Departamento. 

Art. 13 Cria-se os Cargos de Coordenador do CRAS. 

Art. 14 Cria-se o Cargo de Assessor Técnico de Assistência Social. 

Art. 15 Extinguem-se o cargo de e Auxiliar de Planejamento. 

Art. 16 Inclui-se a Assessoria de Planejamento e Assessoria de Administração e 

Finanças. 

Art. 17 Altera-se a nomenclatura de Comunicação Social para Assessoria de 

omunicação, reduzindo a quantidade para O 1 (um) cargo. 

Art. 18 Fico alterado o Anexo II, Cargos Efetivos, previsto no art. 3º da Lei nº 

124/2013, de 18 de março de 2013, nos seguintes termos: 

NATUREZA DO 

CARGO 

Médico 

Dentista 

Veterinário 

Enfermeiro 

Fisioterapeuta 

Nutricioni ta 

Engenheiro Civi l 

Fiscal Sanitário 

Técnico Administrativo 

Técnico Agrícola 

Motorista 

Agente de Saúde Pública 

Agente Comunitário de 

Saúde 

Fiscal de Obra 

Fiscal de Tributos 

Professor 

Assistente Social 

Agente Admin istrativo 

Técnico de Enfermagem 

Tratorista 

Bombeiro Hidráulico 

Atendente de Consultório 

A EXOU 

Cargos Efetivos 

QUANTIDADE 

03 

03 

01 

02 

03 

02 

Oi 

OI 

10 

OI 

20 

03 

10 

01 

01 

60 

03 

16 

05 

04 

03 

03 

SALARIORS 

10.000,00 

3.500,00 

2.500,00 

3.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

3.000,00 

998,00 

998,00 

1.400,00 

1.500,00 

1.250,00 

1.250,00 

998,00 

998,00 

DEFINIDO EM LEI PRÓPRIA 

2.000,00 

998,00 

998,00 

1.500,00 

998,00 

998,00 
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Estado do Piaui 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 

CNPJ (MF) 0 0l.612.623/0001-88 
Praça da Matriz, • 18 - Centro. 
CEP 64.378-000 - São Miguel da Baixa Grande - PI. 

Técnico de Controle OI 1.000,00 

Interno 

Auxiliar de Serviços Gerais 60 998,00 

Vigia 25 998,00 

Gari 10 998,00 

Eletricista 02 998,00 

Psicólogo 03 2.500,00 

Farmacêutico OI 2.500,00 

Art 19 Cria-se o cargo de Fannacêutico e define sua respectiva remuneração, nos 

termos do Anexo II. 

Art 20 Cria-se o cargo de Psicólogo e define sua respectiva remuneração, nos 

termos do Anexo U. 

Art 21 Os valores dos salãrios referentes aos Cargos Comissionados e aos Cargos 

Efetivos seguirão o disposto nesta Lei. 

Art. 22 Tudo que se encontra disposto na Lei Municipal nº 124/2013 e não é 

alterado ou regulamentado por esta Lei, mantem-se da mesma forma. 

Art 23 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, surtindo efeito a partir 

de 01 de janeiro de 2019, revogando-se todas as disposições em contrãrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Baixa Grande-PI, 10 de dezembro 

de 2019. 

r1~:.~~ 
Prefeito M1111icipal de São Miguel da Baita Gra11de - PI 

Certifico que foi SANCIO ADA, REGISTRADA, PUBLICADA E NUMERADA a 
presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal, na Secretaria de Administração e 
Finanças, sob o nº 160 de I O de dezembro de 2018 com cópias expostas em locais próprios 
nos murais da Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores. 

r1==M~ 
Prefeito Mu11icipal de São Miguel da Baixa Grande - PI 

SÃOHIGUEL 
DA BAIXA GRANDE 

__ ,...... 
ld:10EF10CE77D1B1CA 

E.stado do Piaui 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUE L DA BAIXA 
GRANDE 
CNPJ: 01 .612.62310001-88 
Praça da Matriz, 18, Centro. Fone: (88) 3298.0120 
CEP: 64.378-000 - São Miguel da Baixa Grande PI 

LEI N" t 70, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

São Miguel da Baixa Grande - PI. 17 de março de 2021 . 

hD,'spiJe sobre o Consl?lho Municipal de 
A.companhamento e Contro/6 Social do Fundo 
d e Mcvru.tençllQ e Desenvolvinumto da 
Educação Básica e d e Yalor~açiio dos 
Profissionais da Educaçllo CACS
FCRvDEB. em conformidade com o artigo 
212-A. da Constituição Federal, 
regulamentado na forma da Lei Federal n • 
14.l 13. d t, 2:J d e daembro de 2020 e dá 
outras providências. " 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MlGUEL DA BAIXA GRANOE, ES'l"AnO no 
rlAUÍ, no uso das atribuições que lhe ~ão confcrida.s pela Lei Orgânica Municipal, fu $abcr a 
todos os habitantes que a Câmara aprovou e eu sanciooo a seguinte Lei Municipêll, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçâuica do Muoicfpio, 

Art. 1 •. Cria-se o Conselho Municipal do Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutcnçllo e Desenvolvimento da. Educação B ásica e de Valorizaça:o dos Profissionais da 
Educação no Município de São Miguel da. Baixa Grande - PI - CACS - FUNDEB, em 
conformidade com o artigo 212-A da Constituição Fcdcnll, l'egulamcutado na fon:na da Lei Fedcro.l 
n• 14. l 13, 25 de dezembro de 2020. 

Art. 2•. O CACS-FUND.EB tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle 
social sobre a distribuição, a transfcrl:.ncia e a aplicação dos recursos do Fundo, com org,nni.zuçüo 
e ação independentes e em harmonia com os 6rgãos da Administração Pública Municipai 
competindo-lhe: 

1 - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme pr-evís to no pari.grafo único do 
nrt. 31 da Lc; Fcdcnu n• 14.113. de 2020: 

D - supervisionar o ce.a.so escohu: anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, 
objeti:va.ndo concorrer pru-n o regular e tempestivo tratamento e cnca.minhamento dos dados 
estatísticos e finance iros que alicerçam. a operacion~ação do Fundo; 

Ili - ncompanh.8.J' a aplicação dos rccun.os fed.era.is tran.s-feridos à conta do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do E.scolt1r- PNATE e do Programa de Apoio aos Sis temas d e 
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA; 

IV- acompanhár a aplicação dos rcCW'!;:O~ federais tnmsferidos à conta dos programas 
naciooais do governo fede:ra.J. em andameo.to no Município; 

V - recebei' e analisar as pn::~Uç.ões. de coota.5 rcfcrc:c.tes :aos prognunas referidos nos incisos 
TIT e IV do caput de~te artigQ, f'on:nulnndo po.rcecres coneh.1.~ivos acerca da aplicação des..~cs 
recursos e cncami.nbao.do-os ao Fw;ido Nacional de DC$0J;1volvú:ncoto da Educação- ~NDE; 

VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 
relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

VII - criar ou atualiznr o regimento interno, observado o disposto nesta lei. 

Art 3". O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente: 

I - apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo, manifestação 
formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla 
transparência ao documento em sítio da internet; 

O - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário Municipal de 
Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da. 
execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo nl!o 
superior a 30 (trinta) dias; 

m -requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo para fornecimento não 
superior a 20 (vinte) dias, referentes a: 

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com 
recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores: 
em efetivo exercício na educação básica e a indicação do o respectivo nível, modalidade ou tipo 
de estabelecimento a que se encontrarem vinculados; 

e) convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantropicas sem 
fins lucrativos; 

d) out.r.is informações necessárias ao desempenho de suas funções; 
IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pcninentes: 
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares 

com recursos do Fundo; 
b) a adequaç!lo do serviço de transpone escolar; 
e) a utilização, em beneficio do sistelllll de ensino, de bens adquiridos com recursos do 

Fundo para esse fim. 

Art. 4°. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no an. 212-A da. 
Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos 
do FW1do, serão exercidos pelo CACS-FUNDEB. 

Art 5°. O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer 
referente à prestação de contas dos recursos do Fundo. 
Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado ao Poder Público Municipal em até 30 (trinta) 
dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo 
ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art 6°. O CACS-FUNDEB será constituído por: 

I - membros titulares, na seguinte conformidade: 
"'-) 2 (dois) representanles do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da Secrelar:ia 

Municipal de Educação; 
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município; 
e) l (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município; 


