PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
Avenida Manoel Lourenço Cavalcante nº 600
Bairro Nova Corrente – Corrente – Piauí
CEP 64980-000 - CNPJ 06.554.257/0001-71
E-mail: prefeitura.corrente.pi@gmail.com

DECRETO Nº 52/2014, DE 21 DE JULHO DE 2014.
Institui o programa especial ESPAÇO DA CIDADANIA e a
respectiva coordenação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 2º, §§ 1º e 2º, incisos I, II e III, da Lei nº
520/2013, de 08.01.2013,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído, por tempo indeterminado, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e
Cidadania, o programa especial ESPAÇO DA CIDADANIA, destinado a promover a emissão de documentos de
pessoas carentes, especialmente no tocante aos seguintes:
1.
2.
3.
4.

Carteira de Identidade;
Carteira de Trabalho;
CPF;
Outros documentos julgados necessários ao exercício da cidadania.

Art. 2º. O ESPAÇO DA CIDADANIA será coordenado por servidor efetivo do quadro de pessoal da
Prefeitura, designado por portaria do Prefeito, ao qual será atribuído pro-labore correspondente à função
gratificada FG-01.
§ 1º. Compete ao Coordenador:
I – Zelar pelo bom funcionamento do programa;
II – Emitir o documento de arrecadação da taxa a ser recolhida à rede bancária;
III – Conferir os pagamentos efetuados e prestar as contas devidas a quem de direito;
IV – Instruir os pedidos de emissão de documentos e encaminhá-los às repartições competentes;
V – Fazer a entrega aos destinatários dos documentos expedidos;
VI – Desenvolver outras atividades que lhe sejam determinadas.
Art. 3º. Para os fins previstos neste Decreto, o Prefeito celebrará convênios com as repartições
estaduais e federais responsáveis pela expedição dos documentos indicados no artigo 1º.
Art. 4º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, em 21 de julho de 2014.
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Prefeito Municipal

