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MUNICiPIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO 
Novosartto  know, Rua Manoel Vitória de Sousa. 500 - Centro 

kr CEP: 84.355-000 • Novo Santo Antóre - Piaul 
Iffilirti2M9WSIFÉ C.NPJ: 01.1312 598/0001-32 

GAWNETE 00 PREFEITO 

eventuais riscos fiscais. tais como despesas judiciárias extraordinárias e outros passivos 

contingentes. 

ESPECIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PASSIVO CONTINGENTE OU RISCO FISCAL 
CAPAZ DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

Aumento do salário minimo que passa gerar grande impacto nas despesas com 

peSSOal. 

2. Criee econõmica que ~ha refletir negativamente na arrecadação. 

3. Condenações judiciais de difícil cumprimento. 

4. intempéries (secas, inundações. etc) que por ventura, venham a ocorrer. 

5. Outras ocorrencias não previstas, mas que exijam a atuação oficial de maneira 

ostenciva. 

PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS NA HIPÓTESE DE SE CONCRETIZAR 

- Abertura de créditos adicionais até 60% da dcs-pize lixada no orçamento na forma de 
artigo 7° c 43 da Lei Federal n° 4.320/64. 

NOVO SANTO ANTONIO. 29 de Maio de 2017. 

EDGAR G 	DO DE E CAR BONA MIRANDA 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONICJ 
I-  v—c, amo  Antonio  fázgla nav-i=i0cy!taeorie, 
Mel  	eia...J. 01 .4312 .9SO/0001 ■32 

OARtNLlt 00 	 1,1,0 

LCI N° st° 04. DE 29 DE MAIO DE 2017. 

DISPOR SOARE A CR/A0.E3 DE SECRETARIAS NA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE movo SANTO ~rota° z DA 
otrrouis PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ~To ANTÓNIO- pl. Estado do Raul, no 

uso de suas atribuições que lhes sito conferida; pela Constituletto Federal. Constiluicao 

Estadual e Lei Organica do Município. faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 

eu bAlliCi0110 a seguinte Lei. 

Art. I° Pica criada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Serviços Públicos e 

Desenvolvimento Urbano na estrutura adminisirativa da Prefeitura Municipal de Novo 

Santo Antônio- Pl. composta das seguinte* Unidades AdatInisirativaa 

1- Secretaria Executiva; 

II - Departamento de In(raestrutura; 

a)- Gerencla de P..xecuçio c Manutençao dc Obras e Prédica Públicos; 

Gerenclin de Fiscalização de Obras; 
cy- Gerencia de Maquinas e Equipamentos; 

iii - Departarnent0 de Oesenvolvintetelo Urbano; 
a),- C:eremita de Uso e Ocupaçao do Sola; 

b)- (Serencia de Elscalezaçao de Obras; 

IV - Departamento de Servicos Públicos; 

a)- Cerencia de Manutençao dc Prédios Públicos; 
b)- Gerencia de Serviços ntisicca. 

Art. 2° A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento 

Urbano tem por finalidade planejar, coordenar. administrar. orientar. executar e 

fiscalizar as obras e serviços públicos em geral. competindo-me. 
- construir e conservar as vias e logradouros públicos; 

II - executar e fiscalizar as serviços de limpeza urbana; 

lii - executar os serviços de insintatenGlo doa bens imóveis da municipalidade; 
IV- conceder e fiscalizar os serviços de utilidade pública; 
V - administrar os CL' minérios, Mercado e Matadouro Municipal; 

V1 - executar, coordenar e fiscalizar os serviços dc abastecimento de água e de 

iluminação pública; 

Vil-executara politica de transportes urbanos; 

VIII - promover a manulenção de áreas verdes, parques c jardins; 

IX - exercer o plano de ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município; 

X - executar e Rscap7ar os serviços técnicos e administrativos concernentes ao 

cumprimento da legislação especifica e outros dispositivos legais pertinentes. 

referentes ao ordenamento do uso e da ocupação do solo do Municipio; 

XI - fiscalizar e executar serviçoe técnicos. construção, projetos, especificaçõea 

melhoramentos, pavimentação e reconstrução das vias. inclusive obras dc arte 

especiais. drenagem, saneamento básico, contenção, edificação. urbanização e obras 

complementares; 

XII - executar o plano de conservação e manutenção de estradas c vias publicas do 

htunicipio; 

Xlii - executar a politica habitacional do ,Nluiticipio; 

XIV - progriunar ações que visem à erradicação das condições sub-liumanas de 

moradia; 

XV - prense/ver o acompanhamento e avaliação babilacional do Municipio; 

XVI - incentivar a realização de mutirões. visando à construção e recuperação de 

casas populares; 

XN'll - promover a doação de material de construção civil para a população carente do 

ãlunicipio. de acordo com critérios preestabelecidos; 

XVIII - definir as regiões de intervenção urbanística. visando à utilização espacial das 

áreas potenciais do Municipio; 

XIX - implantar o Plano de Saneamento Básico do Muiticipio; 

XX - realizar as atividades de implantação da rede de esgotos com tratamento-

adequado; 

XXI - promover os meios necessários à execução dos serviços prestados pela policia 

administrativa c guarda municipal. destinada à prestação de bens, serviços c 

instalações da Prefeitura; 

XXII - elaborar plano de ação e coordenação das atividades de defesa civil; 

XXIII - exercer outras competencias correlatas. 

Art. 3° Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal dc Novo Santo António- 11. composta das 

seguintes Unidades Administrativas. 

I - Secretaria Executiva; 

II - Departamento dc Cultura e Turismo. 

ay- Gere-nela ele Património Cultural e Turismo; 

b) - Gerencia de Fomento à Cultura c ao Turismo. 

Art. 4° A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo tem por finalidade formular. 

coordenar e executar a Politica de desenvolvimento e apoio a cultura e ao turismo, 

competindo-lhe 
I apoiar as manifestações folclóricas c populares do atuniciplo; 
II - promover e organizar A3 atividades culturais c artísticas centralb•ams no. 

Município mobilizando os meias necessários; 

III - preservar. situar. ampliar e divulgar o património histórico cultural e artistica do 

Municipio; 

IV - promover, desenvolver, administrar atividades de Artes Plásticas, Literatura, 

Música, Audio-Visual. Bibliotecas c demais espaços culturais do Municipio; 
- administrar as unidades culturais do lunicipio; 

VI- coordenar as ações e eventos de Cerimonial dos órstios da Prefeitura; 

VII - coordenar, no âmbito da sua competencia e em colaboração com os demais 

órgãos de planejamento do atunicipio. a elaboração de estudos. pesquisas, planos. 

programas e projetos voltados para o atendimento das necessidades da expansão da 
cultura e turismo no Município; 

VIU - promover a gestão do acervo de arquivo de valor permanente. referente ao,  

recolhimento. ao  processamento tecida°. à conservação e à custódia de documentos. 

nos diferentes suportes. produzidos. recebidos e acumulados por iodos os &gilas da 

Administração Publica Municipal; 
IX - promover e fomentar a divulgação do acervo por meio de pesquisas, exposições e 
publicações; 
X - desenvolver, implementar c gerenciar AS bases de registro. controle e pesquisa do 

acervcs 

XI - propor, promover c implementar politicas de acesso público às infonnações e 

documentos do acervo; 
(Continua na próxima página) 
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Che fe da Gmeneia de 

Uso e Ocupaçao do Solo 

Chefe da Cawneia de 
Political Públicas de 

Deserrmlviraento 

Urbano 

I 937,00 

1)Iretor do 
rept-ir:arando de 
SerAços Publico 

I 1 1 37.00 

Chefe da Gerenon de 

Mnitutenolo de Predkú 

Públicos 

1 937,00 

Chefe da Divisão de 
Serviços Básicos 

I 937.00 

Secretaria 

Municipal de 

Cultura e Turismo 

Secretario Municipal de 

Cultura e Turismo 
I i4877 

Secretário Executivo 1 937,00 

Diretor do 
Departamento& 

Cultura e Turismo 
I 937.00 

Chefe da Gerência de 

Patrimorno Cu In irai e 

Turismo 
i 137 00 

Chefe da Geri:mem dc 
Fomento a Cultura e ao 

"rurisino 

I 937,00 

Z,ALDO DE ALENCAR DONA á IIRANDA 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÕNIO 
NovoSanlo Antonio Rua itsi44a3noel Vi-titrivoo te:ntousesi.50F01.-,, Centro 

avia 012~321fii CNP..1: 0 .812.508/0001-32 

GAH0E7E U0 PREFEITO 

XII — implementar. na  forma da lei, política de gestão documental no Ambito da 

Administração Publica Municipal, mediante o estabelecimento de normas e 

procedimentos padronizados; 
XIII - garantir a preservação dos acervos por meio de políticas de conservação 

preventiva e curativa, bem como da adoção de tecnologias que possibilitem a 

recuperação e reprodução de informações; 

XIV - captar recursos para a realização de projetos cultura ir, 

XV — exercer outras competências correlatas. 

Art. 5° Ficam criados os cargos em comissão da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano c da Secretaria Municipal de Cultura c 

Turismo, nos termos do Anexo Único da presente Lei. 

Art 6' As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias em vigor, suplementadas se necessário. 

Art. 7' Esta Lei entra em vigor na data de EUA publicação, revogadas as disposições em 

contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Santo Antônio- PI, 29 de maio de 2017. 
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Er) C 	ERALDCI DE, ESC R RONA MIRANDA 

1  Prefeito' Municipal 

LEI NP' 04,2017 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE SECRETARIAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÓNIO E DÁ oLrntAs PROVIDENCIA& 

ANEXO UNICO 

CARGOS EM COMISSÃO 
ESCUTAM 	 CARGOS 	QUANTIDADE - SIMUNDEKAO (U) 

%creia% Muncipli de 

hdroeitruturu. Unno.ei 

Públkni c 1 4I7.7 

DezenvolvirAcolo 

1314104o 

Scrrdi 11=1111,a 	 1137.X 1 
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Calendário de Ediçaes 	Feriados e fínoi. de ~no 

MAIO 	-- JUNI-10 — 

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Seg Ter Qua Qui Sex Safo Dom 

Deparlameti10 de 
Infrecatrul ura  

Chefe da Gerencia de 

E.xecuçdo e Alailutençao 

de Obras 

1 	 937,00 

Secretaria 

Municipal de 
illf racsi nau ra. 

Chefe da Gerência iie 
Serviços Pa bl leoa 1 	 937,00 

e 
Flscalizacao de Obms 

Desenvolininento 

Urbano 
Chefe da Gerancla de 

Maquinas e 1 937,00 

Equipamentos 

Diretor do 

Departamento de 
1 937,00 

Desenvolvimento 
Urbano 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 1234 

8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 

15 	18 	17 	18 	19 	20 	21 

 

26 	27 	28 	29 	30 

22 	23 	24 	25 	26 	27 	28 

29 	30 	31 

01 - Cita doire:talhador 
	 15 -Dia de Comas Clvisti 


