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~ nt 100/2020, de 24 de m~ de 20:io. 

Altera o ve~ do$ •&NTM i:omuniúrios de 
Qúde bem awno também dos agentes de combate às 
eMemles confonne prrvf lei Federal u. 708/201& e 

dôl outras ~las. 

O Prefeito Munk:lpal de llll'IIIN, Estado do Plaul, t.ço uber qOII • Clmara, Munidpal aprovou ■ 

Sllldono a 1481llme UI: 

Att.. 11. - Fica determinado o vencimento dos Acefl.tes Comunldrlos de Sallde e dos Alentes de 

Comtlate à$ Endemias em RS lA00,00 fUm Mil e Quatrocentos Reals) para o 1110 de 2020 confonnl!! 

lnci~ li do pa,.-afo tt. do Artl8(I 91. A da lei ~ral H .708 de 14/08/2018; 

Aft. 2•. - Os efeitos desta Lei diwem retroa,lr à lt. de janeiro do ano de 2020. 

ArúsO :,t. - Esta lei e-ntra" em ~ a partir da data de su. publlcaçlo e revop as dlsposlç&es ffll 

~rio; 

C..blnete do Prefeito Municlpal de JurBN, Esudo do Plaul, em vinte e ~ de março do ano de 

doismilevinte. 

Elder da Rocha Souza 
Prefeito Municipal, de Jurema/PI 

Estadc,dc, F'lõNI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAUNHOS 

GABINETE DO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHOS, ESTADO DO PIAuf, no uso dic"""" 
atribui~s legais: 

CONSIDERANDO a Nota Tilcni.ca do Comita de Opcniç,llc5 Emcrgenciais, sob ■ 
C-oordcnação da Sectctaria de Estado da Saoide - SESAPI - orientando pela pc.nnanl!ru:ia daa mcdidu 
eo<cepeionau pua o cnfrmtamcnto da c.o.,;.d-19, 

CONSIDERA DO a notifü:aç_,, de pc:,uoas COIDlaminaclu pela C<>vid-lll, cm todooi °" 
- da Feden,çlo, 

CO.NSIDERANDO a publicaçao do Dccn,to Esladual .n• 18.913, de 30 de Março de 2020, 
quo prorrQH& o delennina, nm redea pública o privada, a ..,,pendo du Bll1u, como mcdidio 
excepcional pana cnfn:Dblmento.., Covid-19, 

DECRETA: 

Arl. 1•. Fioa det=ninada • pro~ da..,_do dia ...iu daR<lo públioa munio,pal de: 
ensino c1et,:rmioada pc.lo an. 1 •, caput. do Dc=to Municipal o• oo~. de 16 de mlltl:() do 2020. 

Are. ~- Ar. medidas eo<cepclonais detennma.das pot este O- e pelo~ Municipal. o• 
006, do 23 de muço do 2020, pcnnaoeeern em. vigor at6 30 do abril do 2020, podendo sofror altemçõos 
wnronne· a evolu~ do QOf<llJavhuo no Munioipío de Curralmh<>ll.PL 

Arl. 3° ~ Decteto eotta en, vigor ~data de- publieaçlo. 

Oabinom do Pre&.ito Municipal d,o Cmnlinhos, &lado do Pianl, em 30 

DO PIAUÍ 

tEA~HIAA PRE:FEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA DE NAZAA~ - PI 
AV. AGOSTINHO 8ARl30SA, N" 420, CENTRO D!E HAZAIE PIAUI 
CNPJ : 01.612.592/0001-65 

DECRETO MUNICIPAL ri'. 008/2020, DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

Prorroga e detemllna, nas redes pObllc:as e pnva<la,. a suspensão das 
a~as. como medida exoepcíonal para enfrentrnenlO ao COVID-19, 
no Mlbito da administração púttlca municipal de Nossa Senhora de 
Nazri(PI), e dá ow-as pro,iidencias. 

O PREFEITO do Nuniclplo de Nona Senhora de Nazaré, Estado do Piaul. no uso de 
suas alriblãções leg!ÍS, previstas na Lei Orgâ'lica Murioipal, e 

,C()NSIDERAtllO as crlentaQões do Governo do Eslado, da Seaatarla da Es1a:lo da Sao:ide do Astll , e do Mlnlstérlc: 
de Saúde; 

,CONSIDERANDO o disposto no Decreto Es.ladu:al r1.' 18.913, de 30 de Março de 2020. 

DECRETA: 

Art. 1•. Fica deleminada a prorrogação da suspensã:l das aulas da rede Muriolpal de Ensino delenninada 
pelo Decreto 00612020, de 17 ele ma-ço de 2020. 

1 - A clelenninaçao de suspensSio dllS a~!IS se estende par<1 too11 a rede JIM.Jnicipal de ensino, :tiem como 
pa-a as ins1il!Jições ele ensino superior, públicas ou privadas. 

11 - A suspensão não se aplica ás. imvidades realizadas com o uso de plataforma elelrõnica, que dispense 
alividade presencial. 

Art. ~- As rnecrdas excepcionais tleterminada:s por este Decreto, pelo Decreto N' 006/2020, de 17 ele 
M..-ço de 2020, bem como pelo Decreto N' 007/2020, de 23 de M..-ço de 2020, pen-nanecem em viQOr alé 
15 de Abtíl de 2020. 

M 'J" Este Decreto entrará em 'ligor na data de sua publicação. 

Registre-se, Puttique-se e Clffll)ra-se. 

1,,.U,2 

Estado do Piaui- PI 
P11efeitura Municipal de Pamaguá 

~ ............ . ,, Secretaria Mon. De Administração e Finanças 

~•t~'f!JRfllll 
JR TERMO Aomvo OE PRORIWGAÇÃO DA ATA DE REGISTIIO DE PREÇOS~ 020/2018..PP-SRP.PMP 

Termo .Ad/tttlo de PrCKl'OflOfOo d Atv de llei,úm> de Pr~ nl. O20/ZOll-SRP
PMP, rqerrnte ao Preglfo Preu:ndal 020/ZOlB para Registro de l'n:ças com 
Jorpo <» contmto q~ f1«1nt disponlwl poro futura pttrtapk, M ~ • 
locoplo M veículos, a ser pago por qu/J6metro rodado, com motorlst.C!, 
dnldanwnk habllltodo, c;ambustiffl e manut~llo por canta do contratado Q 

s,enm utfflzodos no lnuupa,à ffCAJ!ar, na forma ajwtada, com fulcro no Art. 
S7, li e Alt. 6S, 1, da ui Federal Nf ll6õ6/93, ~ ntoduals de n,11.1.,319 de 
tl • ~ko dr 200I, t/c 630:t <» 07 M Janrlm M 2013 t! Dttttto Munldpa4 
l>tm como rodo a leoü/«00 ~ oo assunto. 

C0N'TRATANTI:: Municipiode Parnaguá-Pi:auí 

CONTRATADA:JIIDEMAR MACHADO LUSTOSA CNPJ de 111 07.145.079/0001-09 

OlllETO DO ADITIVO: A prasente Ata da Rql~tro da Preços tera seu pram d1 vlgtncia prorrogado por 

mais 12 (doze) lnl!~s, de a.cordo com a conc~mlãnda do de~nlor do pr~o regÍl!trado, comprovada por 

doctJmént~ão alléXa ao ,pro,c,isso. 

IPARAGMFO llNICO 

Ressalta= q11t a dr.t.entora da Ata, qualificada a cima, 00nc:cmlou em manter os mr.smos valo= 

constantes na ata de Reglftl'O 

VIGtNCIA: 12 meses 

l!>ATA t>A ASSINATURA: 22/07/2019. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


