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DECRETO Nº 16/2019, PEDRO LAURENTINO-PI, 14 OE OUTUBRO DE 2019.
PORTARIA N.•03712.01 9-GP.

F,rancisco Ayres (PI), 01 de nov11mbro de 2019.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FRANC ISCO AYRES , no uso ele was atribuiç6es 8 com
dispos4o do Art. 135, inciso VI, combinado com o Art. 26, li, "a". ambos da lei Org(lnica t.l.lnicipal.

·c rta o Comité de Coordenação e o Com itê
Exacuti110 e dispõe so.bte o pfOOéSSO de
e la.boraçào
da
Polltlca
f>(lblica
d
S..n eamenlo
e
do
,r espectivo
M unicipal de Saneamen to Básico•.

base no

P lano

RESOLVE:
O PRE,FEITO MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO-PI , E6tado do
PIAUI. no u&-1> de s.uas a lribuõçõeg legais que lhe confere a l.et °"9ànlea do Mu ' C'lpi o, e
CONS IDERANDO a eompe!êncla cio Munlclpio para definir e

Verba Volant ,
Escripta Manent

NOMEAR, em caráter efelivo, wb Reg·me Estatutário. ROSIMEIRE TELES DA SILVA SOUSA.
po,tadota do RG 11'. 1.145.728 · SSP/Pt, CPF n•. 260.710.748-27, CTPS 11'. 70538, Série; 00009-PI, pata
o cargo de " AUXILIAR DE SERVílÇOS GERAIS. ZONA RURAL" em decomlncia de classmcação no
Concurso Público Municipal, realizado pelo lnslillllo Machaoo de Assis. e convocados pelo Edi/Jlf
00~19, de 01 de Outubro de 2019, publicado no Oiàlio Oficial dos t.1\Jricfpi:ls em 07 de outubro de
2019, Ediçao MMMCMXXIII, QUe rom,ocoo os candidatos aprovados e classificados no ConaJrso Público
Municipal rea~zado em 05 ele Jun-.o de 2015, (Homotog.ioo cm 05 de 0C1ll/Of0 dfJ 2015. wt,b'çiJ(lo 110 Dián'o
Of/Cial do Munfclpios em 06 de outubro de 2015, Ediçiio LXVMDXV/11, prorrogado pelo Docrolo 087/Wtl
de 11 de ouruoro de 2017, pu/Jlicado no oon·o Offdal dos Municípios em 13 de oow/Jro de 2017, EdiÇao
MMMCDXX.XVI).

Gabínele do Prefeíto iMuní~I de Francisco Ayres (PI), em 01 de No~mbto de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, E CUMPRA-SE, nos

termos do art. 26, ela Lei Orgânica Cio Municipio.

CONSIDERANDO a reaponsabilidade do Poder Pu.b11oo Mul'licipal
em formular a Pomice Pública de Saneamento e o ,respe,ctillo Plano Munlclpal de
Saneamento Básõoo, nos temias da Lei 11 .445 de S de Jaoelro de 2007. e do Decreto 7 .217
de 21 de JunM de 2010
RESOLVE

Art. 1• Ficam cnaclos o Comll6 de Coo.-deneçllo e o Comítê
Exewtivo. regponaollléiS po1la el'a bOraçi,o da Polldc.a Pilbllce de Saneamento e do respecti,o
Plano Municipal de Sane menta Básico • PMSB, e cuja;, r,,spectlv.s eomposlçlles e
a1ribuiQ6as s1io d &finidas a M!g1.iir.

DOM

11 - A Presente Portaria enlra em~ a partir da data de sua publicação.
Ili - ReYOga~ as disposições em o:mtrário.

o rg~izar a pre-staÇ;Ao d06 serviços p{Jb1icos de interesse looal~

Art• .2" O Comit! de COO<denaçll<> devera. no prazo de até 30 (trinta)
d~ . elaborar o Plano de Trat,alno. documento de referência que defll'li,.. o Pt'Ocesso d
elebora.çAo da Pollbca Pú ica de Saneamento
do re11peetlvo Plano Municipal da
S.anean>&rllo e6slco. com a defi çlo do escopo, doa objetivos, do processo constn.iUVo • do
Cr'01't0grtlfflil de execução d as a'lividades.
Art. 3º o Comité da Coo.rdena~ Mtnl MSpondllél pela elal!Ora~
da Pollllca Pública de Saneamento, e pela coordenação II acompanhamenlo do prooe,;,o <;le
elabora\;ào do Plano Mun~ipal de Saneamento Básic:<> - PMSB. e será composto por:

\lalkir Nlmes de Oliveira
Prefeito Munlelpa l

lt - Ralmundo Nonalo AI=• Pereira. Repres.antante da ca mara de

Numerada, regislrada e publicada a presente Portaria, no mural da Preíeilura Municipal de
Francísco Ayres,PI, ao UM dia do mês de NOVEMBRO do ano dois míl e DEZENOVE, e encamínhada à
Imprensa para publicação oficial.

Jura ndy Alves Rodrlg.ues
Chefe de Ga binele

lll - ThayMt earbo~ de Sou~.- ~epresentantes da S o e ~

C ivil.

16 Anos

Art. • ·· o comitê de cooroenaçoo e1e11erá, no prazo d11 até 60 (trinta)
d as, preparar e submeter à apreciação o texto da Politica Public:a de Saneamenlo.

ESTADO DO PlAUI
PREIFEIT\JRA MUNICIPAL DE FRAHCISOO AYRES
C. NaP sJ . (MFJ : 06.554.075I0001 · D9
Rua Jo&é Ferrelr.,, 387 - C<1nlro - CEP: 64.475-000
Tele fone Celul ar: 18'!1) ~ 1167

§ 1º O Chefe de Gabinete exercerá a f unção de secretário exeoutl\/0
do Comitê de Coõfden.a ção.

§ 2" As de lberações que porvent ura !iejam tornEldas pelo referido
Comité somente terão va.liclade se sl.lbmetillas a aprovação da maioria absoluta <le eeui
,respectivos pares, cabe do ao Secretérilo E.xecuti\/0 decidir em caso de empate.

E-mai l: pmfçooyrn@11mail.com

§ 3• o Comitê de Coordenação deverá reunir-se mensalmente para
aoompanh~ o prooesso de elaboração do PI.ano Municíp;il de Saneam.ento Básico - PMSB.
Art. 5" O Comité E)(ecutivo seré o responsável pela operaclonalizaçllo

do processo de elabora~ do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB , e teré a

TERMO DE POSSE N.0 01312019

seguinte composição:

I• Mara Pires de Sé. Secretaria Municipal de Pl anejamento.
Fica ínvestída na f unç:M públíca, sob Regíme Estalutár'o a Sra . ROSIMIEIRE TELES DA
SILVA SOUSA, po'1adora do RG n•. 1.145.728 • SSP/PI, CPF n•. 260.710.748-27, CTPS n".
70538, Série: 00009-PI, nomeada pela Portaria de n•. 037/2019-GP. de 01 de novembt0 de
2019. habllllado em Concurso Ptlbllco para exercer am caráter afativo. o cargo da " AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS · ZONA RURAL" do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal ele
Francisoo Ayres. Eslado cio Piaui. aceitando expressamenl$ as atribuíções e resPOnsabilid.ides
do cargo, oom o oompromisso de bem set'Vir. cumprir suas leis e regulamentos, bem oomo ser
exata no cumprimento dos deveres do cargo e com o serviço público.

t i- Claudi ene Coelho Reis de Sá, Secretaria Municipal <le Saúde.

llt• Miguel Btuno Arcanjo de Sá, Secretari a Municipal de lnlr<1eWutura .
Art. 6º
seguintes

dos

Gabinete do Prefeito M~nicípal de Francisco Ay~res. Eslado do Piaul. ao UM dia do mês
de NOVEMBRO do ano de dois mil e DEZENOVE.

"º lmb;to do

Processo de Elaboraç!IO do PMSB deverá oontemp,tar as

I· FASE 1- Ptanejamenlo do Processo

Etapa 1 - Coordenação, Participação Social e comunicaç:ào

Elllpe 2 - Plano de Tra.W ho. l enmo de Referência e assessoramento

li • FASE 11 - ElaboraçAo do PMSB
E t 11 pa 3 o ·agnósllco da siluaçlo l ocal dos quatro componentes do
saneamento básico; abastecimento de égua; esgotamento sanltArio; limpeza urbana e
manejo de reslduos sôliclos: drenagem e m9ru.1jo de águas Pl~ls urbanas. .
E.ta.1)(1 4 - Prognóstloos e altemali"3$ para a un,versatlz:açlo,
Condicionante s, Diretri:ies e a defini ção de Objetivos e Metas munlclpa.is ou regionais de
curto, médio e longo prazos, para a unwersallzação do ace$$0 aos servl90s de saneamento
bá$iOO:
Etapa 5 - A de~nlção de programes. proj elos e 89(,es, para o
cumpnnento dos objet' os e metas. e para assegurar a sust.e ntabilidade d,a. prestação dos

Valkir Nunes Oe Oliveira
Prefeito Munlc lpal de Francisco Ayra.s-PI

Declllro que não acumulo cargo ou funçêo-atividade,

o

Fases e Etapas:

Serviço Público

Federa~ Estadua~ Municipal ou, ainda, em Autarquias, Fundações. Empresas Ptíbllcas,
Sociedade de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas Direta e
Indiretamente pelo Poder Público ou Alo Decís6rio favorável

serviç.ois:

o

Elapà 8 - Aç,&es para emergAncia. oontingéncias e desastres;
Etapa 7 - Mecarilsm0$ e procedlmtmto& para a avaliação sistemãti,;,;,

Oll eficiltncla. eficácia é ef@tivld.ade das. aç,õé$ do PMS8;
Etapa B - Sistema Municipal de lnrorma.ções, em Saneamenlo Billslco;
1

Ili · FASE 111 -Aprovaçlo do PMSB

Rosimeire Teles da Silva Sousa
CPF : 260.710.748-27

Elapa 9 - Aprova.ç lio do PMSB
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