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PRl!fBITURA MUNICIPAL DE SÃO MJGUtiL DA B.A.IXA OllANDI! 
CNPJ (MP) JII" O l .612.62JJOOOl-8S 
Pnç,, mllllllriz,nº 18 - Cénlro. CSP64.37S-OO0 - Sio ~ I dt.Baiu.OnmcWPI. 
Fone (86) 3296-0120 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: Tomada de Pn190s n° 014/2019 

TIPO LICITAÇÃO: Menorpniço 

VALOR PREVTS1'0: RS 70.000,00 (seiema mil rcai.,) 

FONTE DE RECURSO: FPM, lCMS, Conta Movimento e Outros.. 

TE.L. CONTATO: (86) 3296--0120 

RESPONSÁVEL: Maria Gesane de Moura - Presidcnic da CP'L 

OBJETO: Conlralação de empresa pua aquilliçilo e iruualaçio de re,ervatório de ~1111 de 

20.000 lítro8 pmi atender u necessidades do município de Sio Mlguel da Baixa Orandcl'Pl. 

O Munidpio de Slo Miguel da Baixa Gmndc/P.I, atn1v6i Comi.'1$ãó PllilJlalJe:IJle de Lícltaçlo. 

toma público pam a. ~ e inleressa(b;, a rcali7.1Çio de licilllçi1o n:ferent.c ao objeto cm 

epll!J'BÍe a S<:r ~ u 10:3011, no dia l~ de outubro de lOl!t, 1111 tala ela Comtssilo dl!! 

Licitllç&1 da Prefeitura M11nfclpa.l de São Ml«uel da Balia Grande/PI. Cópia do Edita.J 

encontra-se oa sede da prefe.mn e 110 site do TCl! (siS1Cmas.tcc.pi.1ov.br/liciw:ocswcbl). 

São Miguel da Baiita Grande, 08 de outubro de 2019. 

Mlilria Geiiane de MOUlll 

Pret:ideate dâ CPL 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE 

RESOLVE, 

No uso do Slllls atribuições que lhe confere 
o Art. 74. da Lti Orgânica Municipal , 

Exonerar, MARlA LENI DE SOUSA SOARES CAMELO, CPF 
350.282.703-68, do Ca.rgo em Comissão de Coordenadora de Enfermagem, da Secrelaria 

Mu11icipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de São José do Peixe. com efeitos a panfr de 1• 
de Outubro de 2019. 

Gabinete do Prefeito Municipal 

outubro do ano de dois mil e de . n 

ESTADO DO PIAUÍ 
M I IPJO DE Ã O JOÃ.O DO PIAOi - PIA 
C PJ Nº 06.553.65S/000l-73 
CABIN e'fF. DO PREFEl'l'O 

"REGULAME N TA O FUNDO MUNIC!PAI. 

DOS DIREITOS DA 

ADOLESCENTE E 

PROVIDSNCIAS•. 

CRIANÇA E DO 

DA OUTRAS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 100 PIAUI, E$\ado do Piauí, 

no u;;o das atrlbu ÇOêS que lhe são confê ridas pêla Lêl Organic:a Mun icipal, e 

conforme previsão contida no art. 15, da Lei nº 293/201 5; resolve; 

CAPITULO! 

DISPOSJCÕES G ERAIS 

AAlgo 1º - Fica regulamentado o Fundo Municipal dos D ireit os da 

Criança ê do Adolêsôênl ê, c riado pêlo artigo 14 . da Lei n" 293/2015. que será gerido 

ê admin islrado na. forma deste Decreto. 

Artlg.o 2° - O Fundo tem po.r objetivo facilitar a captação, o rép8$$e e a 

a plicação de recu rsos destinados ao desenvolvimento das aç0e$ (!'e ateni:t imênto à 

criança e ao ado te.scenle. 

§1º - As ações de que trata o caput deste artigo referem-se , 

prlo ritariamênle, aos prog ramas de prol êção especial, à ct:lança e ao adolescente 

expostos a situaça.o de ,risco pessoa'I ou social, cujas necessidades extrapolam o 

âmbito de a tuação das po1ittcas sociais básicas. bem como o disposto no parégrafo 

2°, do a rtigo 260. do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§2º - Eventua lmente. os recu rsos deste F undo pode~o se destinar à 

pesquisa e estudos da sltuaça.o da Infância e da dolescéncia no Municip ,o . t:>em 

como á cap.ici\ç19'10 de recursos humanos. 

§3° • Dependerá de delibera9ão e:x:p re$$a i:to Conse lho Muni.cipal dos 

Dire itos da C ria nça e do Adolescente a autorizaçao para aplic:açà.o de recursos do 

Fundo em outros programas que nao os estabelecidos no§ 1• ôe$18 a rt igo. 

§4" - Os recursos do Fundo serão administraôos seguMo o plano de 

aplicaçao elaborado pe lo Conse lho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Ado l s.cente e aprovado pelo Poder Legislativo Munici pa l, constituindo parte 

integrante do orçamento do Mu nicípio. 

CAPITULO li 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 

Artigo 3° - O Fundo Municipal se subordinará opêracionalm ente á 

Secretaria Municipa l de Desenvolvimento Social e C idadan ia e se vincu lará ao 

Consêlho Municipal dos D ireitos da Criança e do Adolescente. 

~ 
CONSELHO 'MUNICIPAL DOS D IREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Artigo 4 º - São alribuiçõ s do Conselho Municipal dos D ireitos da 

C riança e do A do lescente: 

1 - êlaborar o p lano de açao municipa l para defesa do$ direitos da criança e do 

adolesoente e o p lano de aplicaçao dos recursos do Fundo; 

li - estabeleoor os pat:ãrnettos técnicos e as diretrfzes para aplicaçAo dos 

recursos; 

Ili - aoompanha r e ,1\/alla.r a execução , desempenho e resu ltados financeiros do 

F undo: 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


