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§....Ú.ws.g. A ata será lavrada ainda que não haja sessão por fatta de número. mencionados os 
nomes dos Conselheiros presentes. 

6d.....IA., Fora dos casos expressos no artigo anterior. somente mediente deliberação do 
Plenário. requerimento de 2/3 (dois terços) no minlmo. das entidades representadas, poderâ 
ser a sessão suspensa ou encerrada. 

Ad..Z§. O Plenário poderá destinar as duas primeiras partes da sessão a comemorações. ou 
ínten-omper os seus trabalhos, em quarquer fase, para recepção 

P&§ pJsposiÇQEs GERAJS E EIHAl5 

Aá.,ZL..Os Conselheiros Titulares e Suplentes que faltarem a 05 (cinco) Sessões ".'lenárias e 
ou reuniOes de ComissOes. sejam elas con..,cutivas ou a 08 (oito) attemadas. sem Justificativa 
ao plenArio, serAo considerados de.sJstentes. 

~-No caso previsto no caput deste artigo. o Presidente tomará providências para a, 
convocação do substituto. 

6d...II. Em caso de vaga. o Conselheiro Suplente assume automaticamente a condição de
r~ular. 

Ad..1lL Em caso de ausência. o Conselheiro Tttular, comunicará o Suplente para o exerclcio 
das funções. 

Ad..JUI. A função de Conselheiro é considerada de carâter relevante e seu exercício terá 
prioridade sobre quaisquer cargos ou função pública, na forma do § 2° do art. 4° da Lei de 
Criação o Conselho. 

6d...ai. Ao Conselheiro Titular ou Suplente será concedida. mediante o devido requerimento, 
licença nos seguintes casos: 

1 - tratamento de saúde; 

li - desempenho de atividades relevantes. a critério do Plenário do Conselho; 

Ili - realização de estudo fora do Município. a critério do Conselheiro; 

IV - por outro motivo considerado relevante pelo Plenário do Conselho: 

V .. concorrer a cargo eletivo. 

~ A licença para tratamento de saúde será concedida mediante atestado médico. 

§.L As licenças previstas nos incisos li e IV do presente artigo estarão condicionadas à 
aprovação, por maioria absoluta do Plenârio, e nêo poderão ter prazo superior a 03 (trlls) 
meses. 
~ A licença para realização de estudos fora do Município, cuja concessão é condicionada à 
aprovação da maioria absoluta dos membros do Conselho e não terá prazo superior ao tempo 

de mandato. 

&L..Jl1. o Conselho Munlclpal de Educação poderá realizar sessões solenes para grandes 
comemorações ou homenagens especiais, que serão consideradas ordinárias ou, 
extraordinárias, conforme coincidam ou não com as sessões ordinárias do Conselho. 

~ Os Conselheiros. quando em viagem representando o Conselho. terão direito a, 

passagens, estadia e inscrições. 

Art. 83. Este regimento terá validade de cinco anos, a partir de sua publicação; podendo ser 
alterado a qualquer momento. 

Art. 84. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação garantirá 
infraestrutura e condições logísticas adequadas à execução plena das competências do 
Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e 
composição do respectivo Conselho. 

Aá...Ji. O Presente Regimento poderá ser alterado por proposta apresentada por escrito e 
devidamente justificada em sessão do Conselho. por qualquer integrante do Conselho 
Municipal de Educação. desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos seus Conselheiros 
representantes . 

.ad....U. O Conselho Municipal de Educação não tomará conhecimento de proposta ou 
requerimento de natureza estritamente pessoal, salvo em caso de recurso. 

â!1..E As dOVldas e os casos omissos deste Regimento serllo apreciados e resolvidos pelo 
Plenário, observando as disposições legais, e terão força nonnativa. 

~ Este Regimento entra em vigor na data de aprovação em plenária, revogando as 
disposições em contrário. 

Nossa Senhora de Nazaré (PI), 12 de março.de 2020. 

~º,,...~ lo,,,.,~ ub O ,J) 
Ôiana Soares da Silva ~ 

Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME 
Nossa Senhora de Nazaré - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZAR~ - PI 
AV. AGOSTINHO BARBOSA, N" 420, CENTRO 
CNPJ : 01 .612 .592/0001-65 

DECRETO MUNICIPAL nº. 01312020, DE 27 DE ABRIL DE 2020. 

Dispõe, em consonãncla com o Decreto Estadual n.• 18.947/2020. 
sobre a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial como 
medida de enlretanento da COVID-19. e dá outras providências. 

O PREFEITO do Muniçipio de Nona Senhora de Naz.-., Estado do Piaul, no uso de suas alrib<ições 
legais, previstas na Lei Orgãnica 

Municipal, e 

CONSIDERANDO as sit\Jações de emergência e 

calamidade pública jâ previstas nos Decnltos 

Estaduais e 
Municipais, e a Lei Federal n.º 13.979/2020; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n.• 18.947/2020: 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica determinada a obrigatoriedade de uso de 

másc..-a de proteção facial, como medida adicional 
necessâria ao enfretamento da COVID-19, sempre que houver a necessidade de sair de casa, desloc..--se 
por via pública ou pem,anecer em espaços onde circulem outras pessoas. 

§ 1° Pessoas com quadro de slndrome gripal em isolamento domiciliar, bem como. quando estiver no 
ambiente da casa. como tanbém o seu cuidador mais próximo. devem continuar usando preferencialmente 
máscara cirúrgica. 

Art. Z'. A másca-a de proteção facial é de uso Individual. e não deve ser compartilhada entra famili..-es. 
amigos e outros. 

Art. 3°. Recomenda-se â população em geral o uso de másc..-as artesanais, cuja produção deve seguir as 
orientações constantes no Anexo I deste decreto, no sentido de que as máscaras de uso profissional sejam 
prioritariamente utiliuidas peta rede de assistência e profissionais de saúde. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na dáa de sua publicação, e terà validade até posterior deliberação. 

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cl.lllpra-se. 

LUIZ C ~ NETO -
ANEXO! 

MODELO OE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO SOCIAL OE USO INOMOUAL 

Modelo 1 

1. Usando uma camiseta: 
a) cor1ar a camisela e espessura dupla usando como base as marcações índicadas na 
figura; 
b) fazer um ponto de segurança na parte inferior (para segurar ambas as toalhas): 
c) inserir um papel entre as camadas; 
d) amarrar a alça superior ao redor do pescoço. pa.ssando por cima das Ofelhas; 
e ) amarrar a alça inferior na direção do topo da 

Usando costura e elãstioo: 
a) separar o tecido que tenha dlsponivel (tecido de algodão. tricolina. cotton, TNT, ou 
outros têxteis): 
b) faze< um molde em papel de fonna no qual o tamanho da máscara pennita cobrir a 
boca e nariz. 21 an atura e 34 an largura; 
c) fazer a máscara usando duplo tecido: 
d ) prender e oosturar na extremidade da máscara um elástico. ou amarras. 
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dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


