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Paff~UII.A. IMUN:ICl:P-AL DE SANTO ANTÔNIO DE U:IIIIQA- PIAU 
ÇNPJ 0,0.55:, •• ,W/0001..P7 
"-UA ANAffA ROCHA, :,;a 
.-oN , e••>· :,.449-11as 
Cl!:P 1 ... ll40-000 
E-..,.ar.= p,,_.1tu:,•d-J.egma1,.c:om 

Decr-eto n° 05/2019, de 17 de Junho de 2019, 

"Dli':p/je sobro a facu/tatN/dade do ponto, no 
8mblto dlt Admfnlstn,ç6o Públfca MUnlc:lpal, no 
dia 21 de Junho de 20J.9 e dil outras 
provldi!nclas. • 

o PREFEl"T'O MUN.ICl,PAL DI! SANTO AN'TÕNr,o DI! LISBOA-
PI,, no uso d.is .itrlbulçl:les legals e nos ~ermos da Lei Organlea do Municlplo; 

CONSJ:DERANDO a conveniência e a oportunidade de 
proporolon.i•r .ios servidores públicos a posslbJUdade de pan::lclpar da festa d 
Corpus Chr1stls. 

Dl!CRl!TA: 

Art. 1• - é decl.irado fawltatlvo o ponto no d ia 21 de Junho de 
2019 em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Munlclpal, 
Alusiva às comemoraçlles ao dia 20 de Junho de 2019 (Feriado de Corpu$ 
Chrlstl), $em prejuízo d.i prest.iç3o dos servlço,s considerados essenciais. 

Paragrafo único: O disposto na pr1mek.i p.irte no caput deste 
artigo não se apllca aos servidores públicos que desempenham suas funQães: 

I - em regime de ptlmtão; 
II - em ,eg1me de esc.il.i . 

Art. 2º - Este Decreto entra em Vigor na data da sua public-açlllo, 
rnvogando-se todas a.s d lspaslções em contrárlo. 

PUBU:QUE-Slj, REG.ISTRE-SE E CUMPRA-SE .. 

Gabinete do Prefeito Munlclpal de ~nb:I Antônio de Usbo~, Estedo 
do P!aul, C?m 17 de? Junho de? 2019. 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL DE SANTO 
ANTÔNIO DE LISBOA -PI 

Resolução Nº02/2019 

Dispõe sobre a aprovação do Demonst..-atlvo Estadual de 
Assistência Social referente ao ano 2018, da 
Munidpio d e Santo Antônio de Lisboa-PI 

O Conselho Municipal de Assistência soclal-CMAS da 
Munldplo de Santo .Antônio de Llsboa- P'I, no uso de suas atribuições 
legais que conferem a Lei ,no 241/95: 

C-onsl.derando a Lei o 241/95 de 14 de Dezembr o de 1995, Lei 
n° 8 . 742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica d e Asslstêncl,a 
Soclal - LOAS, alterada pela Lei Federa l n. 0 12.435/2011; 

Considerando o disposto na Resolução n° 109, de 11 de 
Novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Sócio assistenciais, a Norma Operacional Básica do Sistema Único d:a 
Assistência Social (NOB/SUAS), aprovada pela Resolução no 33, de 12 
de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), 

RESOLVE: 

Art.1 ° Aprova o Demonstrativo E'stad'ual de Assls~ncla Soclal 
refor-ente ao ano 201 8, do Munldplo de Santo Antem10 de Usboa- PJ, 
O i-el.stórlo é o Instrumento eletrônico de prestação de contas do co
flnanciamento Estadual dos serviços continuados de Assistência 
Soclal. que é u tmz.ado pela Secretaria Estadual de Assistência Soclal 
SASC, para ordenar e garanti r o lançamento e validação anual das 
Informações necessárias para transferência regu lar automática de 
recursos do co · financia,mento Estadual dos serviços socioassistenclals . 

Art.2° Revogadas as disposições em contráHo, a presente 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Santo Antônio de Lisboa-PI ,17 de Junho de 201 9 

rJ,,n,-,1. JúÍl.iJ .da &m~ ~alih/Á 
~ Kell{ da Conceição Batista 

Presidente do CMAS 

DIADO DID l'IMII 
PIIU'D1'UlllAMUMK::WA1.IZ&MJT09lÀGID DO ftMII 

c,-,.J, K.Bl..Mlaaltl_,l 

.P,UIÇA.Au..iNJ L1R,, X, ClDliWD 

<.~~MJlil.MII • ,:~ ,N MS1~t11'J 
~MtAGODQNWI . ~ 

OEClU!'lO Nº 014/ 2019 

"Decreta Ponto Facultativo Munlc:ipal n o 
dia :n de1,te m& de junho e dâ ontrll!õ 
providfulciaH"". 

o PREFB o MUNICIPAL DB s 'º I ÁCIO DO PIAUÍ, DO uso de SUt\S atribuiQÕCS leg,t' 
e n.os termos da Lei Org1lnica doMuniclpi-0 e demais dispositivos legals; 

CONSIDERANDO o ferindo de CorptLS Christi no din 2<> de í unho; 

CO SIDERANDO ser uma oclebraçlio rcllglosa d grande importância pQra os cat61lcoe 

bmsileiros; 

CONSIDERANDO qLLe o Esmdo do Piauí e Tri bunais jâ decretou ponto facultativo no d ia 2, de 

junho (sl>lM•foira); 

CO SJOERANDO a necessidade de o mtmiclpio conter despesas; 

DECRETA: 

Arl. 1° - l'lca decrt:lado ponlo faculta!ivo no dia :;u de junho (ocxln•fcird), para ao; óri;ãos da 
Admlnlstrnção Pública do Munlclplo de Santo Inliclo do Plaul, sem prejulzo da prestação doe 
serviços considcmdos essências e de l•rg.êneia, sobre OIS ql•ais deeidfrá o órgão oompetente. 

Art. 2.0 - Revogadas ns disposições em geral, e$le De~reto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE E C- MPRA-SE. 

óabínete do Pl'Cíeito MimidpCTl de &,nto Tnácio do Píaui, 18 dejimho de 20,9. 

. --.11 

~--4~ 
Talro oura M-uila / 

Pr~felto Muaic:ipal 
CPF a'. 012 .1.97.llSJ-llll 

BS'TADO 00 PIAUI 
PUPl!ll9A IIUNK»A.L DESÁO UAZ DO /f/ÀU/ 
lllla. Dicúio Jlm:ka da SiM. Cea!ro 
CNPJ-4l.522.l45/000J-30 
FONE: 19-3513 1102 * ·RIIIZIPRí CIP-6ffl3.(N)I 

SÃOIRAZDOPIAfil .....,_..,,... 

ATO ADJUDICATÓRIO 

A Comi.ao ~ de UdllÇc'!cs do MUDieípio de Slo Braz do Piaul • PI, no uao 
de suas Blnliuiçlles legais, tomando por base as propostas apre:,eollldu (docummdos em 
anexo), ADJUDICA os objeto da Licitaçlo na modalidade CARTA CONVITE de nº .. 
002/2019 aos licitantc9 cllssificados: 
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIPAMENTOS, IIATERIAS 
HOSPITALARES E ODONTOLOOICOS, 
CNPJ: 03.894.983/0001-74 1 Concluídos os 1rahalhos dclermiDo a publicação do 
rcsul.lado do jnlgarnentn, para efeito de iDtimaçlo e ciífo:ia dos infms8ados. cm locais 
p6blicos do maido Municfpio. 

Slo Btudo Piauí-PI, 18 de Jmibo de 2019. 

'l~~~~~ 
ÍwmÃQUIZ.~SOUZA 

l'ff:sidcnte da CPL 


