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ESTADO DO PIA i 
PREFEITURA MUNICll'AI, DS SÃO IJRAZ DO PIA UI 
Rua - Dionisio Peieira da SIiva • Ccnlro 
C PJ-4l .522. l4S/0001-3O, FO E: 8~3583 1102 
CEP-64 783--0(l(l 
SÃO BRAZ DO PlAUl 

EXTRA TO DERA TIFICAÇÃO DO CO TRATO Nº 022-C/2019 

A Prefeitura Municipal de São Braz do Piauí, pessoa juridica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ nª 41.522.145/0001 -30, vem por meio des!e tenno 
RATIFICAR a conlrataçilo da Empresa, que celebram entre si, o MU ICIPIO ))E, 
SÃO BRAZ DO PIA 1 - PI e a I S S SILV IRA PEÇAS PARA 'VEICULOS 
EIRELE - IE. inscrila no CNPJ sob o nª 24.437.150/0001 -25. l>O UNDAMENTO 
LEGAL , este tcnno de contrato tncontra-se fundamen1ado p or meio do Processo legal 
Lici1a1ório modalidade de Tomada de Pr~o de acordo com a Lei Federal 8.666 de: 
21 .06.93, e suas amalizações e/e Lei Municipal 14 7/2014. Pelo presente CONTRA TO 
nº 022/2019, que tem como OB,JETO prestação de serviços mecânicos na manutenção, 
dos veículos da secreuu-ia municipal de saúde do munícipio de São Braz do Piaul" - PL 
DO VALOR, o valor do objeto deste contrato é de R$25.000,00. DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA, PAB SUSCUSTEIOSUS/FMSIFU . DOS PRAZOS, para a 
preslaç.ilo dos serviços objeto deste contrato ê até 31/12/2019, a oontar da da,t.i de 
assinatura deste instrnmcmto. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES obrigam-se 
contratante e «>ntra1ado a cumprirem fielmente o determinado, no contrato e as normas 
es tabelecidas na Lei nº 8.666/93; consolidado por meio do processo administrativo n" 
022/2019. sob o processo de Tomada de Preço nº 009/2019, pelo contrato nº 022-
C/2019. 

São Braz do Piauí, 16 de Julho de 2019. 

. 
. 

Ç_f!!_~ 

Leila Sandra Di.is Silva 
Secre tario de Saúde 

CONSELHO MIJ!UCIPAL DOS DIRErros DA 
CRIAHCA E DO ADOLESClfflTE DO MUtrIC'.ÍPIO 

DB CAMPO LARGO DO PIAOf- PI 

A OONJ:Sslo ESPEC:tAL ELE.I TORAI., responstive1 pela 
organ i:i aç&o do p l e i t o, bc;n como po t od3 c onduç:io do p rocesso 
de esco lhà. dos con .sel llleiros '.Iute1ares do 
La rgo do ~iaui , no uso de suas at i bu ·çoes 

Mu.nicipio 
egais : 

de Cam.pa 

Ar t . 1 • - D.i. v ulgar a lis ta d os candidatos At"!l)OS e INJU'1'0S da 
(3ª litap& - Prova l:scxi.ta). 

H º HOMI: SITUAC:llO 
l l\n él t ooes Soa 1:es Fr ança INAPTA 
2 Antôn i o dos Santos CaJ:Valh o Silv a APTO 
3 Antônio José Araú 'io Santos APTO 
4 Ca::::melita Santos Ferreira INA PTA 
5 Erineide Olivei ra Li.ma INAPTA 
6 Franc i sco das Chaqas ~ ast:os .Nasci meni:.o Al?TO 
7 Franc isco das Cha.qa, s Li ma. AlVGS APTO 
8 Go r crete l da Si 1 va APTO 
9 Ivanilson de s ousa Ra.mos APTO 
10 Josélio A.l ves Ferreira I NAPTO 
11 Larice Oliveira. Sampaio INAPTA 
12 Ma r ia Adrü1nD. da conce ic:,ão APTA 
13 Raimundo Araú;o Freiti:ls Neto APTO 
14 samara carvalho Si l v a INAPTA 
1 5 San.mira Reoata Araõ; o APTA 
16 Valdenir Resende de Meneses INAPTA 

A.c t . 2• - S:sta fü:.:sol ocao ~,, t.r;.i a partir deata data. 

Campo Lar90 do l.' iau 1, 1~ de julho de 2019. 

Jaime B.arboRa d os Sa.ntoR 

Presidente da Ccaissão l!!apecal. E.J.e.i.toral. 

J!B6J'EITJIRA MUNIÇIPAJ PB ÇAMPQ QBANQE PP PIAJTI 
lt pp Cfç•ce MH1 0,d d.- CuFalho • ""1 11::4 ... §:iJ 67,8 .. noo 

C NPJ Ol.612..~'10/0001-03 
CAMl'O ORANDB DO PIA 1- PI 

CAE 
~ .... ' ·- . ••, -~ . . ~ . 

DECRETO 016/2019 Rl:OULAMENTADOR 

CAPITULO ! 

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO 
INTERNO QO CONSELHO DE 
,"4,IME~ACAO ESCOLAR DO 
NUNJC7ô DE CAMPO GRANDE 
DO ~ui E DA OUTRAS 
PROW NCIAS. 

DAS ATIVIDADES DO CONSEL'MO 

Art. 1" • O Conselho de Alimentação scolar tem como nalidade asse·ssornr o 
Governo Municipal na execução do po-ograma de as slência e educação aliml!lntar 
j unto aos estabelecimentos de eduea.ção baslca mantidos pero municlpio . motivando a 
participação de ~ãos p.lblicos e ela comunidade na consewç~o Cl8 $éut; o t:Jjetivos, 
competindo-lhe <!lspecihcamenl.e: 

1 - 1>comps.nh~ e aca izar o cumprimento dos p,slnc:lpioe e das dlrelrlzes do PNA.E; 

11 - acompanhar e fiscalizar a apUcação dos recursos ClêSI nados à allmenlação 
C$0018r. 

IH - zelar pela qualidade dos alimentos, em ~pec1al quan!o /los co,,diç°"s higi&n1c ..... 
bem eomo à acelt&l)jlidado dos card~pios oferecidos; ·• 

IV - raceber o Relat6no A n.ual r;le GealAo do PNA • e emitir p ~e• conclusivo aeorea 
da a provação ou não da e~ecução do Programa; 

V - forn"""' lnfonnaçõ,>B e .opres&ntar reJ~órios acare111 do 6lcomp.onhamento da 
execução do PNAE, :sempre que solicitado; 

VI - r,;n1liziir reuni{lo elJf)ecíflca ~"" apreeia~o dlil p.-esl~o de con ti>s com a 
particlpaçào de, no mlnlmo, 2/3 (doía terços) d06 con~lhelros tftulares; 

Vl l - elab<lrar o Plano de Ação do ano em curso e/ou &·ub&equenle a fim de 
acompanhar a ex&eução do PNAE nas escolas. de sua rede deens no, bem como nas 
u.~otas oonveniadas e d m i~ e-stnJturas. p..."'ftcncent :~ ao _ Progniillma. con'lcrldo 
previsão <1e despesas n,ec,es$,i_rlas-para o e)(Alrcido ele suas atribuições e er\eaminhól>
lo à EE)(. antes do lnici.o do ano tetl\to. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A exeeuçao d88 Pl'OP0$1Qõe8 eate.belecid"'$ pelo Conselho de 
Allmer\t3ç.'lo =lnr fic:3,a:, e._-vgo do órgão de edue--,ç,_ o do Municl plo. 

CAPITULO li 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Art.. za • o c0r1sell'\O Munleipal de Alimentaç:io E=tar teri. à :,(:Q8into compoa,çào: 

'I. um representante indicado pelo P ode·r Execut ivo; 

li . dois repreMnt3nt- dentre 35 entk:liides de doeentee. dl8Centes ou trnbalha<lores n.:i 
àrl!la dl!! educaçao, Indicados pelo respec11vo órgão de classe.· a serem escolhidos por 
melo ela assemblela especilica para tal m , rseglstrada em ata. sendo q ue L.ITI deles. 
d"""nl &er repreMntado pelos dooentM 8 , ainda, 0\11 dlllO!lntes só podMAo S&r 
indicados e eléltos q uãndo fol'1!~aiores da 18 a.nos. ou ecna.ncip a-dos: 

IU. dois rep re:sl!!ntan tas d.e pais de alunos., indicados pelos Conselhos Escolares, 
As.soda.ções de Pais e I.Aestrea ou enüdl>cles similares, escolhidos por meio de 
assembleia especifica para tal nm, nigistrada am ata: 

IV. dois repre...en~ntes indicados por en1id11des cMrJ organlzooas, e,,.oolhidos em 
assembleia específica para tal fim, registrada em ata . 

§ 1° . Cada m mbro t itula r do CAE lerá um suplente do me$mO $egmento 
Mprasentado, com exceção aos membros titula.Ms do inciso li deste al'1igo, os c:iuais 
poderllo ter como $Uplenles qual(lue, um dos segmentos citados no referido incise. 

§ 2". A nomeação dos membros efetivos e dos suplente,; será feita por decreto do 
Prefeito para o prazo de 4 (quatro) anos. podendo tu,r reconduzidos de acordo com a 
indic,oçáo dos BBUB re&pecüvoe segmentos. 

§ 3 9 . ~ rcprcscnlenlc.s reretidos nc:,tc art?go serão indica.dos por sua~ e ntidades para 
nomeação do Prefeito Municipal. 

§ ◄•. No c:eso de conoorrénc:la de vaga. o novo membro designado deve,. oompletar o 
m3nd8to do sub611tuldo. 

§ 5°. ·Oeotar'lldo extin1o o mandato. o Presld8nt.e do Conselho otlelará. ao Prefeito 
Munic ipal para que proceda ao preenchimento d a vaga. 

§ 6°. O Ordenador de Desp&sas das Ent dades Executoras nao pode ser lndi~o para 
compor o Con&élho d8 Aliméritação.Escolar. 

§ 7". O exerclclo óc msndato de- c:onselnelro do CA.E é considerado serviço pllbllco 
re levante e · não serà remunerada . 

§ 8". A nomea,:;,lio dos membros do CAE dev8rá r fei ta por décr · to ou portaria. da 
ecordo com a Conslituição dOG Estados o as Leis Orglln'icas do Distrito Federal e dos 
Munielpios. observadas as d1spolliçõcs previstas neste artigo. obrigando- a Entidade 
Execvtora a acatar t.odas: as in:di~es dos segmentos repnisentados:. 

§ 9". P1:1ra e leiç!io do P,e,.idente e· \l',ce-Presidente do CAE,. cteven)o ser observa-dos. 
os seguint"s critérios: . ... . . · 

1 • o C.C. tO!lrl\ 1 (L.Jm) p...,,.l,:lotf"(A ., 1 (um) V.,,.0 PM11Jldente, " ' . tt<:>tJ entre as m,:,mt,«,s.. 
tltulMes. por. no mínimo, 213 (dof1, Mrço11) d04l con11elhelros 

titu,ares, em ses5ão plenária ecspeçlalmente vo tads pera este fim, com o mandato 
coincidente com o do Com1e\ho, podendo l!>er reeleito:. uma única vez; 

li - o Prosldento o/ou o V~ Pros idcnt.o poduríl (ão) íiOr dostil<Jido{s), orn conlormidudo 
ao d isposto no Regimento lntemo dO GAE. aéndo imedlatamenté e lê itô{s) outte(sJ, 
membro(s) para completar o P8(iodo restant,:, do respectivo mandato; 

Ili - a escolha do Prei.idente e do Vice-Presidente somente d~erá recair entre os 
ropre:sentantes previstos nos ine\sos. li , Ili e IV , desle artigo. 

§ 100. Após a nomeação c!0\11 membros do CAE. as substftulç6es dar-se-llo so eme 
n o s seguintes c:asos: 

1 - mediante renúncia expres~ do conselheiro; 

l i • por deliberação do ªl!!Qmento represantado; 


