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E8TA00 DO PIA t 
PRF.FF.ITlJRA M IC JPAL DE BE E DHI OS - P! 

NP,J ; 06-55-1-7781000! -2? 

DECRETO N" LEI • 015/2019 
80lltdltino-" - Piaul, 26 do, Ma~& de 20!'>. 

Convocar a VIII conferencia M nldp•I de Sailde. 

o PREFEITO M ICIAPL DE BE' · EDlT{ O . liô usô de !<<tl\S atnõuiç15cs legai,, 

que lhes silo QOnfcridws por Lei e c;onslderW'ld,o ll neecssidadc de aval inr e propor dir-ctrizcs. 

para a implementação da l'o!Hica dç Saúde n<;> Municíp io, 

DECRETA: 

A.rt .. ••~ Fica convocada a VIU Conferénc:io unicip.a.\ de Sa(Lde, a. :,cr rcalizad.a no di:u 

11 de Abril de 2019, no honirio de 08:00 M IS:00 IIJ!,, tendo comi;, tema ccntrul , "Dcmocrad,o 

e a(lde''· 

irt. :i• . As despesas decorrentes da aplicação deste Dcc•cli;, corrcrilô põ• coma d ~ 

dotação propnn do o,çamcntc> do 6,giio º"""" Muniçipal de Saúde .. 

~ . J •. Esic Deçre10 entr.vá cm, vill-Or na dota de sua publie,:,ç.io , 

Oablfie(edo Prefeito Munic-ipal de Beneditinos - Piaul, 26dç Março de 2019 

Num~ registrn.da e publicada neste Clabinél.é oos vinte e seis d.i · do m.es de mar-90 
do ano de dois mil e dezenove e no Diário dos Municípios_ 

~ ~ 
d'kna:bO,,.t?& 

~ADO DO PIAUÍ 
PREl'EITIJRA MUN1ICIPA L DE BENEDITINOS - PI 

CNPJ; 06.5,54.778/0001- Z.9 

PORTARIA ª 05812019, d,e 25 de Março de 2019. RETIFICA 
DECRETO Nº 02512001, de ovembro de 2010. 

O l")creft;liro M\lnieip~l de B.enec.t1ii·"os: - Pi~ui, no \JS()· de ~I.J:11$ afrlhuiç;õ~ legais que lhe!I ~lo 
conferidas por Lct 

RESOLVE; 

Art. r. RETIFICAR o Carga Horária do Dcc,clo Nª 025/2001 de OI 'ovemb.-o d;, 

2(KH, d,, ~.,,-vldo"' .,fc,1iva '° ~"nhôh' Al, IN-1'. BARROS GIRÃO, CPF: 854.534983-15 e 

ltG: 96.010.054.957 ·sP-CE n parti de 2S do Mm:çô de 2019. DO ..eu artigo •• onde $C ler 

e: -rga hor-6:rift d.e 40 (q_ua:h!nm) hot;U :!l,IW,r'UU'la! pa. ~a a i!ICT 2S (vi.ntc e c:~11co-) horas scmunw,. 

Ar1A 29: Revogadas as d.isposiçiõc:s em eonlnhiO. u. pn:$m,tê porttirla tttroa,gc ~ efeitos 

~ O 1.10312019 e c,,rran\ em vigor o~ d ara de sua publicação. 

Dé- ""Citncia 

Pu b liquc--se e 

0 . .Hnp:ra.-,o 

Gabinete do PnofcilO M,micipal de Bcnoditinos-rl . 2!> ,:ie M•l'QO de 2019. 

Nmncrudn. regi-stmdo e pu:blic:.pda ne$te Oablnete aos vinte e cinco diãs do m,ê-s de 
março do rum de doi:s mil e d~m:>v-c é no D iário d.os Mwücipio:s.. 

ienLe~ ________ ____________________ _ 

• eSTADO DO PIAUI 
PReFEIT\JRA MUNICIPAL DE CA:B,ECEIRAS DO PIAUI • PI 

Av_ Franclsoe da Costa Veloso. 620, Centro - Cabeceiras - P I 
ONF'J: 41_s22-2n10001-61 

DECRETO Nª 12 DE 11 DE MARÇO DE .2019 

INSTITUI O OOMIT~ GESTOR 
INTERSETORIAL DO PROGRAMA 
PRIMEIRA INFANCIA NO ÂMBITO DO 
SISTEMA ÚNICO OE ASSJST~NCIA 
SOCIAL • PROGRAMA CRIANÇA FEUZ 
NO SUAS 00 MUNICIP/0 OE Sf:TE 
LAGOAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Município de Cabeceiras do Piauí, no uso das atr ibuições legais 
que ltie são conferidas pelo inciso IV do artigo 68 da Lei Org8nl.ca do Município 
de Cabeceiras d.o Piauí; 

Considerando a Lei Federal nº 13.257/2016, que trata do marco legal da Primeira 
lnfancia ambilo do Sistema 0nieo de Assistência social, o Decreto Federa11 n"' 
8 .869/2016, que institui o Programa Criança e11z no SUAS, as ResoluÇ,Oes 
CNAS n" 19, e nº 20/2016 e a Portaria MDSA nº 442, de 26 de outubro de 2017; 

Considerando a adesão do Munlc,íplo de Cabeoeiras do P iau l ao Programa 
Criança Feliz no SUAS, mediante assinatura do Termo de Aceite, aprovado pelo 
Conselho Municipal de Assístência Social - CMAS; 

Considerando que o Programa tem caráter Intersetorial, envolvendo vá rias 
poHlicas públicas, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das 
Cf'ianças na primeira infancia; 

Considerando a solicitaçao da Secretaria Municipa l de Assistência Social . 
solicitando a ediçêo do presente Decreto, DECRETA; 

Ar1. 1 Fica lnstltuldo no Munlclp o de Cabeceiras do P iauí o Comitê Gestor 
Intersetorial do Programa Primeira lnfancla no amblto do Sistema Único de 
Assistência Social - Programa Oriança Feliz no SUAS de Cabeceiras do Piau l, de 
carater intersetorial, com a finalidade de planejar e articular as ações necessárias 
para a lcançar os objetivos do PrQgrama, contribuindo na promoção do 
desenvo1vimenl0 integral da.s crianças na primeira infanoia. 

§ 1° O Comitê será composto por representaÇ,Oes das Secretarias Municipais de 
Assistência Social, Educação e Seóde. 

§ 2° :Ficam nomeados oomo membros do Comitê Gestor lntersetOf'ial Municipal, 
indicados pelos respectivos Gestores: 

1 - Márcia de Oliveira Gomes, Antonilda de Sous.a Silva. representando a 
Secretaria Munlcípal de Assistência Soola l; 

li - Vangelly Gonçalves da Silva , representando a Secretaria Municipal de 
Educação; 

111 - Itamar da S ilva Torres e Francisca das Ctiagas Silva Sousa, representando a 
Secre taria Municipal de Saúde-

§ 3° O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões pessoas que, por 
seus contiecimentos e experiência profissiona l, possam conlribu ir para a 
d iscussao das matérias em eKame. 

Art. 2° São atribuições do Comitê Gestor Intersetorial do Programa Criança Feliz: 

plsnejar a execução das ações do Programs no Munic/pio; 

l i - promover a articu,lação intersetoric:11 com vistas c:10 c:1tendimento dc:1s 
necessidades integrais da cric:1nça e ao fortalecimento das redes de proteçã.o e 
cu idado no território municipal; 

Ili criar estratégias para fortalecimento das ações do Programa; 

IV - apoiar a ,imp lementação do Plano de Açijo Municipal do Programa Criança 
Feliz e monitorar sua eKecução por meio da intersetorial idacle e da integração de 
políticas e ações: 

V - planejar ações integradas para avaliação e monitoramento do Programa; 

VI - promover ações de sensibilização e articulação com os gestores municipais; 

VII - promover ações de sensibilização e articulação dos órgãos estaduais que 
compõem o Comitê, para meltior-ia da gestão do Programa Cr-iança Fel iz; 

VIII - discuti r, apoiar e aprovar critérios e questões operaciona is do Programa, 
Identificando e fortalecendo os fluxos de articulação entre as redes locais, para 
suporte às visitas domiciliares e atendimento às demandas identificadas pelos 
visitadores e supervísores; 

IX - aprovar materiais de orientações técnicas, de capacitação e educaç;\lo 
permanente complementares équeles disponibilizados pela Un i:ilo e Estado; 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI 

Av. Franoisoo da Costa V oeo, ,s20, Centro - Cabeoeiras - PI 
CNPJ: 41 .522.277/000H1 

X - acoo:lar instrumentos de regulação, OOfTTlatização, protocolos e parâmetros 
municipais complementares àqueles disponibilizados pela União/Estado e que 
estabeleçam responsabilidades das diferentes polltlcas no Programa, estratégias 
para sua lmplantaçã.o e acompanhamento local; 

XI - submeter os planos acordados para apreciação e deliiberação do Conselho 
Municipal de Assistência Social; 

XII - tomar decisões quanto às etapas do Programa e responsabilidades das 
diferentes políticas na sua operacionalização. 

Art. 3• Os membros do Comitê exercerão mandato de 01 (um) ano, permitida 

uma recondução,. e não serão remunerados. 

Parágrafo único. O desempenho das atriibuições a que se refere aos 
representantes deste Comitê será considerado seivlço pilblloo 111levante e nãa 
remunerado. 

Art. 4• A Secretaria-E,cecutiva do Comitê Gestor será exercida pela Seoretaria 
Municipal de Assistência Social, que prestará o apolo administrativo e 
providenciará os meios necessàrlos à execução de suas atividades. 

Art. 5• As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta 
das despesas orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

Art. ~ Este Decreto entra em vigor nesta data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de cabeceiras do Piauí, 11 de março de 2019. 

~~l~º 
Seaw~i~~~ 

CNPJ: 41.522.23611XJ01·15 
AN. Când"Jdo ti.-. 85 -c,,uro 

Go\ ,2&5{1(11) • eh · 1'1.,111 

Fonell'u: (86) 327H2 3 
~-inlloi,a@gmail,Clllll 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TONADA DE PREÇO N°. 007/20119 

PR; FEr TU ltA DE 

ILEIRA 
juntos J,umm rmls 

A Prefeitllra MLllidpal de Brnsileira (PI), através d.a Canissão de Licitaçao, IDma püUico, qoo no dia 23 
de abril de 2019, às 09:30 h, na sala de reuníões da C(JílfSSáO de ü:itaçâo, situado à A\111 Cafllido 
Mendes, 85 - Centro - Brasileira (Pli reáizará lidtaçao na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo 
Menor Preço Global, pera CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PERTINE.NTE AO RAMO PARA PRESTAR 
SERVIÇOS PARA REALIZAR A LIMPEZA PUBLICA COMPREENDENDO: VARRIÇÃO DE VIAS 
POBUCAS, CAPINA DE VIAS PúBLICAS E COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES do municipio 
de :Brasileira - PI, corlorme arexo ao edilal, quamb estíl'á recebencb a documentação de habilítai;ão e 
propostas de preços, de aooroo C001 as exlgêrdas da Leí Federal r, 8.666193 oo 21i oo µho de 1993, 
suas a terações posterues e, atualizada pela Lei rf 9.648 de 27 de maio de 1i998 e Decreto rf 
941212018. 

Brasileira(Pli),, 26 de março de 2019. 

Salvador Booto 
Presidente da GPL 

CNPJ: <l 1.6<2.2ae/0001-75 
A.V:. CAndkb MendH. 3 5 • C.ntA;:a 

&U$5-(JOO -Bno-- l"il<Jr 

F""°"'""' (88) 3274-11!14 
~~,oom 

' 

LEI Nº 19712019 

Abre ao Orçamento fiscal do Município 
crédito eapeclal no valor de R$ 100.000,00 e 
dá outras providências. 

A Prefeita :Municipal da Brasileira, Estado do Piaul, no uso de suas 

atribuições legais, e em consonância com a lei orgãnica municipal, faz saber 

que a carnara Munioipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica aberto no orçamento vigente o crédito adicional especial de RS 

100.000,00 (cem mil reais), para compra de ve[culos para atender as 

necessidades da Secn:,taria de Saúde deste Municlpio. 

Art. 2° - Os reoursos necessários à abertura do orédito de que trata o artigo 1ª 

decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme no anexo 1 

desta Lei. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlca.ção, revogadas as 

disposições em contrár io. 

Gabínete d.a Prefeita Municipal de Brasileira - PI, Estado do Piaul, aos vinte e 

seis dias do mês de março de 2019. 

q~ .J,..l.,n.c..~L... {A ........ ..... .,.~ 
Paula Miranda Amorim Araújo 

Prefeita Municipal 

Sancionada, numerada, reg istrada e publicada a presente Lej no Gabinete da 

Prefeita Municipal. de Brasileira, Estado do Plaui, aos vinte e seis dias do mês. 

de março do ano de dois mil e dezenove, encaminhada à imprensa para ai 

,publicação oficial. 

/}1~ ~h~ ç/..(, ~ ~ 
Ma.ria Ravanna do Paula Sales 

Aaaasaoria da Gabinete 

QUADROI 

QUADRO A QUE SE REFERE O ARl11GO 1° DESTA LEI 

Abrir oe eeguln181 ct6dltol adlcionala Npeciala; 

05.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR(R$) 

10 Saúde 

10.301 Atanção Básica 

10.301.0009 Saúde ao Alcance de Todos 

11.066 Aquisição de Velculos 

4.4.90.52.00 Aquiaiçlo de Equipamentos 100.000,00 

TOTAL 100.000,00 


