
DIÁRIo oFICIAL Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRÁDAS
Criado pela Lei Municipal ns 42/2OOO, de 2\ de dezembro de 2000.

Dues Estredâs/PB 27 de Setembro de 2019

ES"T.TDO DA PÂRAiBA
PRBt'UIlttR\ ttl. \tclP.\l_ D[ Dt]l§ fs'rRlD.ts

DU('RETO \' 25/20t9, DE 26 DE SETEUBRO DE 201q.

t\ST!t't.:l O CONtlit Ut:StOR .ltl ,\lOt'41, P.4R.4 .,lS
,lRTtcU L,t(tit:.t t:NTRt: {.f .\t:( Rt,1'.40tÁs D4
..{ryt\rsrR..t< i., Pt'R,.t( t.

A PRTTIIT,{ ('ONSTITT.CIO\AL DO IIL\ICÍPIO OE Dt AS ESTR{DAS.
I:S.],\D0 D-\ P,\RÀÍBÂ, no uso de srras atriburçôes legars. qne lhe sào côntêr1das pelo Ad
I" da L;i lvluniciprl ,r"" Ilil.1016.delEdemarçodelt{}6

t)E{ R[:.r'A:

Àrt, l" - Fica instiluido o Cr:mitê Cestor ii'Íunicipal integrado Íx)r representân1es dos

scguintcs rirgãos

I - §('cretaria N4unrcipal dc llcscnr-oli t mçnlo Strcttl.
II - Secretaria NÍu:ricipal de Educaçâo:

III -Seçrctaria Municipal dc Saudc:

IV - Secreiaria \4unrcipal dc i:spones:
\'- §ecretaria N4unicipal dc lnlia-Estruturar
VI - Secretaria lríunicipal de Agricultura.
VII - Sccrctaria MuniciJml dc Cullura e '[uÍismo

§1" - Cabem âs Secrcunes Municipais c sLras árcas- dcsigmrcm ()s rcsp,icti!os Ícprcscntanl.s
prru conlporeril o Cornitê Cestor Municipal.

§2" - Os Íeprclcntantcs das SecÍelarias l\runicipais dcvcrão scr, nccessaÍiamÇntc. os gcstor§s

e '0u servidores r,1ur d!'§cmperlham e e\ercem ati!idade§ nâs rc-sptcll\as §ccÍelaoÀ§.

{rt. 2'- (-) Comilô (iestor Munrcipal derc auriltar c apoiar o gx.lcr exccutivo nas açõe5.-

atiridades \oltadas para o cuúo social

Art. 3" - Comp,ctc ao Comite 0csloÍ Municipal.
I l)romovcÍ âç{^Li alir idadcs que viabilizem a gcstúo municipxl a atingir or oh1.'liros < rnetas

planejadas

ll -Promo\,ar âções de sensrbiliTação e aÍticuli4ào com os gestrtrcs munlclpals:

III - Dispunibili;arr scíriços e estruturas institucionais da área <jc i§slslêncla social, saudc,

cducaçâo. csBrrlcs. infru-cstruiuÉ. agricullura. cultuta ç tuÍiJüro Para quc se]a promo\ido o

bem€star e (luaiidade de vidâ a populâção:

lV - Apoiar c estirnular açôes dos seniços essenciais à poPn13çâo:

\' - Promover. gm articulaçio com ! I.Jnião u o Estado- projetos voltados para a comunidade;

YI - I)escnvolvcr atividaries dc capacitaçào quc subsidiem o trnhalho dos protissionais das

sccretarias:
Yll - AF)iaÍ a implctnerttaçào dÊ Programas (' len rços que promovitm 3 garsnlia c clclivaçdo

de direiios â ponlrlâção:
\iIII - Pâírcipâr dc reuniries rnterseloriais para l-omcntar a conslrúção ,.ie ,:stratjgias ttc

mclhoria da gestâo.
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IX - Participar da elaboração do Planeiamento Estratégico Municipal;
X- Elaborar relatório anual das ações e atividades desenvolvidas nas secretarias;
XI - Promover a intersetorialidade.

Art. 4' - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRÁDAS, 26 dE SEICMbTO dE

2019.

ffi
JoYCE RENALÍ* FELIX NLTNES

Prefeita Munioipal


