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DECRETO 441/2020

DECRETON°441, DE 07 DE FEVEREIRO DE2020. sudeste, limitando-se com a Rua Carpina, medindo 8,48m(oito metros e quarenta

e oito centimetros); LADO DIREITO para o sudoeste, limitando-se com o

terreno de outros foreiros, medindo 30,55m(trinta metros e cinquenta e cinco

centimetros); LADO ESQUERDOpara o nordeste, limitando-se com o terreno

de Joao Batista da Conceigao, medindo 29,70m(vinte e nove metros e setenta

 

Declara de utilidade publica para fins de centimetros); FUNDO para o Noroestes, limitando-se com o lote 265, medindo
desapropriagao amigavel ou judicial, area de 7,05m(sete metros e cinco centimetros), perfazendo um perimetro de

terrenos com acessdes ¢  benfeitorias 75,78m(setenta e cinco metrose setenta e oito centimetros) e uma areatotal de

porventura existentes, situado na area do 232,01m*(duzentos¢trinta e dois metros e umcentimetro quadrados).
entorno do reservatério de aguas pluviais b) LOTE 375, de propriedade de JOAO BATISTA DA CONCEICAO,situado no
denominado piscinfo, na confluéncia das quarteirao formado pelas ruas Carpina, Itaina e Oeste, com FRENTEpara o
Ruas Anhanguera, Oeste e Carpina no Bairro“ise sudeste, limitando-se com rua Carpina, medindo 4,73m(quatro metros e setenta e
Frei Higino. trés centimetros); LADO DIREITOpara o sudoeste, limitando-se com oterreno

de Josivan Ferreira de Franga, medindo 29,00m(vinte e nove metros); LADO

ESQUERDO para o nordeste, limitando-se com o lote 585, medindo

29,00m(vinte e nove metros); e FUNDOpara o noroeste, limitando-se com o

lote 265, medindo 4,67m(quatro metros e sessenta e sete centimetros),

perfazendo o perimetro de 67,40m(sessenta e sete metros e quarenta

centimetros) e uma area total de 135,92m7(cento e trinta e cinco metros e

© PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso das

atribuigdes que lhe conferem osarts. 6° e 15 do Decreto Lei Federal n° 3.365 de 21 de

junho de 1941; Art. 103, I, alinea g, da Lei Organica do Municipio de Parnaiba e com noventa e dois centimetros quadrados),

fundamento nosarts. 5°, alineas “d” ¢ "i" ¢ 15 do Decreto Lei Federal n° 3.365/41 LOTE 585, de propriedade de LUIS CESAR DOS SANTOS, situado no
alterado pela Lei Federal n° 2.786 de 21 de maio de 1956; e quarteirao formado pelas ruas Carpina, Itatma e Oeste, com FRENTEpara o

sudeste, limitando-se com a rua Carpina, medindo 6,54(seis metrose cinquenta e

. . quatro centimetros); LADO DIREITO para o sudoeste, limitando-se com o
CONSIDERANDO relatério de estudo para realizagao de projeto de drenagem de terreno de Joo Batista da Concei¢éo, medindo 29,10m(vinte ¢ nove metros e€
4guas pluviais elaborado por engenheiros do quadro da Secretaria de Infraestrutura, dez centimetros); LADO ESQUERDOparaonordeste, limitando-se com olote

Habitagao e Regularizagaéo Fundiaria do Municipio de Parnaiba; 595, medindo 29,87(vinte e nove metrose oitenta e sete centimetros); e FUNDO

para noroeste, limitando-se com o lote 251, medindo 5,23(cinco metrose vinte e

trés centimetros), perfazendo um perimetro de 70,74(setenta metros e setenta e

quatro centimetros) e area total de 172,99m(cento e setenta e dois metros e

noventa ¢ nove centimetros quadrados);

LOTE 589, situado no quarteiréo formado pelas ruas Carpina, Itatina e Oeste,

com FRENTE para o sudeste, limitando-se com a Rua Carpina, medindo

7,12m(sete metros e doze centimetros); LADO DIREITO para o sudoeste,

limitando-se com o terreno de Luis César dos Santos, medindo 29,87(vinte e

nove metros e oitenta e sete centimetros); LADO ESQUERDOpara o nordeste,
afetada; limitando-se com o lote 595, medindo 32,76(trinta e dois metros e setenta € seis

centimetros); e FUNDOpara o noroeste limitando-se com o lote 261, medindo

7,37(sete metros e trinta e sete centimetros), perfazendo um perimetro de

,l2m(setenta e sete metros e doze centimetros) e area total de

88m*(duzentose dezessete metroseoitenta e oito centimetros quadrados);
e) LOTE595, situado no quarteirao formado pelas ruas Carpina, Itatina e Oeste,

com FRENTE para o sudeste, limitando-se com a ma Carpina, medindo

7,73m(sete metros ¢ setenta ¢ trés centimetros); LADO DIREITO para o

sudoeste, limitando-se com o lote 589, medindo 33.45mi(trinta e trés metros e

quarenta e cinco centimetros); LADO ESQUERDOparao nordeste, limitando-
se com o lote 601, medindo 42,38m(quarenta e dois metros e trinta e oito

) LOTE $65, de propriedade de JOSIVAM FERREIRA DE FRANCA, situado no centimetros); e FUNDOpara o noroeste, limitando-se com o terreno de Maria
potas : ear ttt Diese. FRENTE para Francisca Dourado de Araujo, medindo 11,10m(onze metros e dez centimetros),

quarteirao formado pelas ruas Carpina, Hlauna e Ueste, com Ey EE DeIe UN perfazendo um perimetro de 94,66(noventa e quatro metros e sessenta e seis

o

CONSIDERANDOaalegada necessidade de se aumentar a bacia de contengao ¢ com

isso a capacidade de receber Aguas pluviais naquelebairro;

CONSIDERANDOa recorréncia de alagamentos na regiao provocada pela topografia

no bairro;

¢

CONSIDERANDOque setrata de medida que se impéde diante da necessidade de se
resolver um problema crénico que atinge centenas de familias residentes na regio

   

DECRETA:

Art. 1° Fica declarada de utilidade publica para fins de desapropriagao judicial ou

amigavel, os lotes de terra com acessées e benfeitorias porventura existentes, situados

na Rua Carpina n° 565, 575, 585, 589, 595, 601, 605, 609 e s/n; e Rua Oeste n° 231,

241, 251, 259, 261, 265, no Bairro Frei Higino, descritos a seguir:

I — Na Rua Carpina:
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centimetros) ¢ uma drea total de 291,02(duzentos e noventa e um reais e dois

centimetros quadrados);
f) LOTE 601, situado no quarteirao formado pelas ruas Carpina, Itatna e Oeste,

com FRENTE para o sudeste, limitando-se com a rua Carpina, medindo

7,00m(sete metros); LADO DIREITO para o sudoeste, limitando-se com o lote

595, medindo 42,00(quarenta e dois metros); LADO ESQUERDO para o
nordeste, limitando-se com olote 605, medindo 42,00(quarenta e dois metros); ¢

FUNDOpara o noroeste, limitando-se com o lote 251, medindo 7,00m(sete

metros), perfazendo um perimetro de 98,00m(noventa e oito metros) e uma drea
total de 294m7(duzentos e noventa e quatro metros quadrados);

g) LOTE 605,situado no quarteiraéo formado pelas ruas Carpina, Itatina e Oeste,

com FRENTE para o sudeste, limitando-se com a rua Carpina, medindo
6,70m(seis metros e setenta centimetros); LADO DIREITO para o sudoeste,

limitando-se com o lote 601, medindo 42,00m(quarenta e dois metros); LADO

ESQUERDO para o nordeste, limitando-se com o lote 609, medindo

42,00m(quarenta e dois metros); e FUNDO para o noroeste, limitando-se com o

lote 241, medindo 6,70m(seis metros e setenta centimetros), perfazendo o

perimetro de 97,40m(noventa e sete metros ¢ quarenta e quatro centimetros) e

uma area total de 281,40m%(duzentos e oitenta e um metros e quarenta
centimetros quadrados);

LOTE 609, situado no quarteirao formado pelas ruas Carpina, Itatina e Oeste

com FRENTE para o sudeste, limitando-se com a rua Carpina, medindo

5,43m(cinco metros e quarenta e trés centimetros); LADO DIREITO para o

sudoeste, limitando-se com o lote 605, medindo 42,00m(quarenta e dois metros);
LADO ESQUERDO para o nordeste, limitando-se com lote s/n, medindo

42,24m(quarenta e dois metros e vinte e quatro centimetros); e FUNDO para o

noroeste, limitando-se com o lote 241, medindo 5,41 m(cinco metros e quarenta

e um centimetros), perfazendo um perimetro de 95,08m(noventa e cinco metros
e oito centimetros) e uma area total de 228,17m(duzentos e vinte e oito metros e

dezessete centimetros quadrados);
i) LOTE S/N®*, situado no quarteirio formado pelas ruas Carpina, Itaima e Oeste,

com FRENTE para o sudeste, limitando-se com a rua Carpina, medindo
7,25m(sete metros e vinte e cinco centimetros); LADO DIREITO para o

sudoeste, limitando-se com o lote 609, medindo 41,50(quarenta e um metros e

cinquenta centimetros); LADO ESQUERDO para o nordeste, limitando-se com
o lote 625, medindo 41,86m(quarenta e um metros e oltenta e seis centimetros);

e FUNDO para o noroeste, limitando-se com o terreno de outros foreiros,
medindo 7,22m(sete metros e vinte dois centimetros), perfazendo um perimetro
de 97,83(noventa e sete metros e oltenta e trés centimetros) e uma drea total de

300,06(trezentos metros e seis centimetros quadrados).

h =

— Na RuaOeste:

a LOTE 231, situado no bairro Frei Higino, no quarteirao formado pelas ruas:

Carpina, Itaina e Oeste, com FRENTE para o oeste, limitando-se com a rua
Oeste, medindo 5,95m (cinco metros e noventa e cinco centimetros); LADO

DIREITO para o norte, limitando-se com o terreno de outros foreiros, medindo

10,00m (dez metros); LADO ESQUERDOpara o sul, limitando-se com o lote

241, medindo 10,00m (dez metros); e FUNDO para o leste, limitando-se com o
terreno de outros foreiros, medindo 5,95m (cinco metros e noventa e cinco

i

medindo 13,39m (treze metros e trinta e nove centimetros); LADO ESQUERDO

para o sul, limitando-se com o terreno de outros foreiros, medindo 2,44m (dois

metros € quarenta e quatro centimetros); FUNDOpara leste, limitando-se com

os terrenos de Josivam Ferreira de Franca, Jodo Batista da Conceig&o, Luis

César dos Santos, medindo 17,77m (dezessete metros e setenta e sete

centimetros), perfazendo um perimetro de 45,45m (quarenta e cinco metros e
quarenta e cinco centimetros) e uma area total de 118,61m* (cento e dezoito

metros e sessenta e um centimetros quadrados).

Paradgrafo unico. Os imdveis 0 objeto deste Decreto ficam declarados de utilidade

publica, destinando-se 4 ampliacio da bacia de contengao do reservatério de aguas
pluviais denominado Piscinéo da Rua Anhanguera e instalacées correlatas, conforme
projeto aprovado para o local e laudo técnico.

Art. 2° Fica a Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Regularizagfo Fundidria

autorizada a promover efetivac¢éo da desapropriagdo amigavel da area referida no caput
do art. 1° deste Decreto, na forma da legislagdo vigente.

Paragrafo unico. Em caso de necessidade da desapropriagéo por via judicial, fica

autorizada a Procuradoria Juridica do Municipio — PROJUR para, em nome do

expropriante, mover a¢io competente, podendo, na petigao inicial ou no curso do

respectivo processo, solicitar a aplicagéo do regime de urgéncia, nos termos do Decreto
Federal n° 29.472, de 01 de fevereiro de 2018, que regula a desapropriacao para fim de
obtencdo da imissdo na posse do bem declarado deutilidade publica.

Art. 3° As despesas decorrentes da execugao do disposto neste Decreto correrao por

conta das dotacées orgamentarias consignadas em Lei Orgamentaria Anual.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Gabinete do Prefeito, 06 de Fevereiro de 2020.

fAhorton Aefea bapeleh

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA

centimetros), perfazendo um perimetro de 31,90m(trinta e um metros e noventa
centimetros) e uma area total de 59,50m? (cinquenta ¢ nove metros e cinquenta

centimetros quadrados);

b) LOTE 241, situado no quarteirao formado pelas ruas: Carpina, Itatina e Oeste,

zona urbana de Parnaiba-Pl, com FRENTEpara o oeste, limitando-se com a rua
Oeste, medindo 9,40m (nove metros e quarenta centimetros); LADO DIREITO

para o norte, limitando-se com o lote 231, medindo 23,53m(vinte e trés metros e

cinquenta e trés centimetros); LADO ESQUERDOparao sul, limitando-se com

o lote 251, medindo 15,22m (quinze metros e vinte e dois centimetros); e

FUNDO para o leste, limitando-se com os lotes 605 e 609; medindo 12,79m
(doze metros e setenta e nove centimetros), perfazendo um perimetro de 60,94m

(sessenta metros e noventa e quatro centimetros) ¢ uma area total de 181,75m?

(cento e oitenta e um metros e setenta e cinco centimetros quadrados);
c) LOTE 251, situado no bairro Frei Higino, no quarteirao formado pelas ruas:

Carpina, Itatina e Oeste, zona urbana de Parnaiba-Pl, com FRENTEpara0 oeste,

limitando-se com a rua Oeste, medindo 6,60m (seis metros e sessenta
centimetros); LADO DIREITO para o norte, limitando-se com o lote 241,
medindo 15,22m+11,49m (quinze metros e vinte e dois centimetros + onze

metros e quarenta e nove centimetros); LADO ESQUERDO para o sul,

limitando-se com o terreno de Maria Francisca Dourado de Araujo, medindo

10,12m+11,47m (dez metros e doze centimetros + onze metros e quarenta e sete
centimetros); e FUNDO para o leste, limitando-se com o lote 601, medindo

6,48m (seis metros ¢ quarenta e oito centimetros); perfazendo um perimetro de
61,46m (sessenta e um metros e quarenta e seis centimetros) e uma areatotal de

139,87m? (cento e trinta e nove metros e oitenta e sete centimetros quadrados);

d) LOTE 259, de propriedade de MARIA FRANCISCA DOURADO DE
ARAUJO,situado no quarteirao formado pelas ruas Carpina, Itatina e Oeste, no

Bairro Frei Higino, zona urbana de Parnaiba-PI, com FRENTEpara o oeste,
limitando-se com a rua Oeste, medindo 4,80m (quatro metros e oitenta
centimetros); LADO DIREITO para o norte, limitando-se com o lote 251,

medindo 9,90m (nove metros e noventa centimetros); LADO ESQUERDOpara
o sul, limitando-se com o lote 261, medindo 13,60m (treze metros e sessenta
centimetros); e FUNDO para o leste, limitando-se com o lote 251, medindo

6,06m (seis metros e seis centimetros) perfazendo um perimetro de 34,36m
(trinta e quatro metros e trinta e seis centimetros) e uma area total de 56,40m?

(cinquenta e seis metros e quarenta centimetros quadrados);
LOTE 261, situado no bairro Frei Higino, no quarteiréo formado pelas ruas:

Carpina, Itauna e Oeste, zona urbana de Parnaiba-PI, com FRENTEpara o oeste,

limitando-se com a rua Oeste, medindo 6,00m(seis metros); LADO DIREITO
para o norte, limitando-se com o terreno de Maria Francisca de Aratijo, medindo

13,03m (treze metros e trés centimetros); LADO ESQUERDO para o sul,
limitando-se com o lote 261, medindo 15,39m (quinze metros e trinta e nove
centimetros); e FUNDO para o leste, limitando-se com o lote 589, medindo

6,37m (seis metros e trinta ¢ sete centimetros), perfazendo um perimetro de
40,79m (quarenta metros e setenta e nove centimetros) ¢ uma 4rea total de
85,20m*? (oitenta e cinco metros e vinte centimetros quadrados);

f) LOTE 265 situado no bairro Frei Higino, no quarteirio formado pelas ruas

Carpina,Itaina e Oeste, zona urbana de Parnaiba-Pl, com FRENTEpara o oeste,
limitando-se com a rua Oeste, medindo 11,85m (onze metros e oitenta e cinco

centimetros); LADO DIREITO para o norte, limitando-se com o lote 261,

e

ESTADODOPIAUi ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 443/2020, DE 07 DE FEVEREIRO DE2019.

Dispée sobre a proibicio da comercializacao,

circulagio e consumo de bebidas alcdéolicas e

nao alcéolicas em recipientes de vidro nas dreas

demarcadas para a realizacio do Carnaval

Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso de

suas atribuigdes legais conferidas pela Lei Organica do Municipio e,

CONSIDERANDOa necessidade de assegurar a protecdo e seguranga dos
foliées no periodo carnavalesco;

CONSIDERANDOque a comercializagao e o consumode bebidas alcdolicas,

refrigerantes e similares em garrafas de vidros, podem causar lesdes gravese situagdes
de perigo aos cidadaos.

DECRETA:

Art. 1° Fica proibida a comercializagéo, circulagdo e consumo de bebidas

alcoolicas, refrigerantes ¢ similares em recipientes de vidro, nas Areas demarcadas para

a realizagao do Carnaval de Parnaiba no periodo dodia 22 a 25 de fevereiro de 2020.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 07 de fevereiro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Aten ucaee de Beribre toery,
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal de Parnaiba
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PORTARIA N° 2386/2020, de 04 de fevereiro de 2020.

Disp6e sobre declaragaéo de vacancia do

cargo de Psicologo pertencente ao quadro

permanente da Prefeitura Municipal de

Parnaiba.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103, inciso Il, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

CONSIDERANDO, o disposto no Processo n° 1316/2020, que tem

como objetivo o pedido de Vacancia, formulado pelo prdéprio servidor, previsto

no art. 45 de Lei n° 1366, de 02 de abril de 1992,

RESOLVE:

Art. 1°. Declarar vago, o cargo de Psicélogo, pertencente ao quadro

permanente da Prefeitura Municipal de Parnaiba - Pl, que era ocupado pelo

servidor MARLOS RIBEIRO ARAUJO, matricula n° 16991-1, portador (a) do

CPF n° 872.315.143-91 e do RG n° 941126986 - SSP/MA.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao e

produzira seus efeitos a partir de 07 de janeiro de 2020.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposig¢ées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 04 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Wittman At eee Ae then 4 _

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal

Seas

ESTADO DOPIAUi ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA N° 2388/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Disp6e sobre a nomeagao de

Diretor(a) Escolar da Rede

Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigées legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103, incisoIl, alinea
aa”
a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear HELLEM CARLA NEVES DOS SANTOSportador(a)

do CPF n° 047.653.953-67 e do RG n° 3.169.255 - SSP/PI, para exercer o

cargo de provimento em comissao de Diretor(a) da E. M. de Educacao

Infantil Evangelina Rosa, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educagao -

SEDUC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigGes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Weer ht Bae eee 7

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal

  

ESTADO DO PIAUi ; (|
PREFEITURA MUNICIPAL DEPARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO |

PORTARIA N° 2387/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Dispde sobre exoneragao de Diretor (a) de

Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe so conferidas pelo artigo 103,incisoII, alinea
u_n
a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar, a servidora efetiva) ADRIANA SANTOS DE

ALBUQUERQUE portador (a) do CPF n° 950.933.463-49 e do RG n”

2.259.482 - SSP/PI, do cargo de provimento em comissdo de Diretor(a) da

Escola Municipal de Educagao Infantil Evangelina Rosa, lotado(a) na

Secretaria Municipal de Educagao - SEDUC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposicées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

“ye .

Tt AaCo =aDee

Francisco de Assis de Moraes Souza‘
Prefeito Municipal

ESTADO DOPIAUI :
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO

 

PORTARIA N° 2389/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Disp6e sobre a exoneragdo de pessoal

ocupante de cargo em comissao.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuig6es legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103,incisoIl, alinea
uw.
a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE

ALMEIDAFILHOportador(a) do CPF n° 053.340.793-19 e do RG n° 2.694.333

- SSP/PI, do cargo de provimento em comissao de Assessor Escolar, lotado

(a) na Secretaria Municipal de Educacao — SEDUC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposig¢des em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

aeee at CAs ots btee feet

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2396/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103, inciso Il, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear JONAS DA SILVA TELES NETOportador(a) do CPF

n° 490.455.123-00 e do RG n° 1.396.071 SSP/PI, para exercer o cargo de

provimento em comissao de Assessor Escolar, lotado (a) na Secretaria

Municipal de Educagao — SEDUC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadasas disposig¢ées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

re™
Pete f = 1jrte ne hdne! “irneets “fee, oy

Francisco de Assis de M raes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2392/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Disp6e sobre a exoneracgdo de pessoal

ocupante de cargo em comissdo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuig6es legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, inciso II, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar MARIA DO CARMODASILVA ELOIportador(a) do

CPF n° 394.773.553-72 e do RG n° 962.781 - SSP/PI,, do cargo de provimento

em comissao de Assessora Escolar, lotado(a) na Secretaria Municipal de

Educagao - SEDUC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 

“hee = I ’Ot Ay Lees che Were

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2391/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Disp6e sobre a exoneragao de pessoal

ocupante de cargo em comissao.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaul, no uso

das atribuigées legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103, inciso II, alinea

“a" da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar JOAO DA SILVA GOMESportador(a) do CPF n°

019.245.263-01 e do RG n° 1.991.721 - SSP/PI, do cargo de provimento em

comissao de Supervisor de Acgdes do SUAS, lotado(a) na Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDESC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 3°. Ficam revogadasas disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GAotwe b2a Metee

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2393/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, incisoII, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear MARIA DO CARMODASILVA ELOI portador(a) do

CPF n° 394.773.553-72 e do RG n° 962.781 - SSP/PI, para exercer o cargo de

provimento em comiss&o de Supervisora de Agées do SUAS,lotado(a) na

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDESC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Baten hy Czas Ht bor Font
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2394/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuig6es legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, incisoII, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear JOAO DA SILVA GOMESportador(a) do CPF n°

019.245.263-01 e do RG n° 1.991.721 - SSP/PI, para exercer o cargo de

provimento em comisséo de Assessor Escolar, lotado(a) na Secretaria

Municipal de Educagao - SEDUC.

 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Fit. j . ,
[Ot het tee gt, Vee 2 -_

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2396/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Disp6e sobre a exoneragado de pessoal

ocupante de cargo em comissao.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, incisoII, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar MARCELO COSTA ALBUQUERQUE,portador(a)

do CPF n° 644.782.113-53 e do RG n° 1.913.806 - SSP/PI, do cargo de

provimento em comissao de Assessor Operacional, lotado (a) na Secretaria

Municipal de Saude - SESA.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposicées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (P1!), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Fa ‘
[Ae ty -

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal

¢ a
Ltetetate,
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PORTARIA N° 2395/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Dispde sobre a exoneragao de pessoal

ocupante de cargo em comissao.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103,inciso II, alinea
un”
a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO,portador(a) do
CPF n° 011.325.735-05 e do RG n° 4.459.110 - SSP/PI, do cargo de
provimento em comissao de Assessor Operacional, lotado (a) na Secretaria
Municipal de Satide - SESA.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao e

produzira seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2020.

Art. 3°. Ficam revogadasas disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

AeCie, ha Cas tt bee Za
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal

ESTADO DOPIAUi
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO

 

PORTARIA N° 2397/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, inciso II, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO DOS SANTOS

portador(a) do CPF n° 926.517.043-34 e do RG n° 2.140.552 SSP/PI, para o

cargo de provimento em comissdo de Assessor Operacional, lotado (a) na

Secretaria Municipal de Satide - SESA.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadasas disposicdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Etlewae de co. ea, PSSig ae

Francisco de Assis de Moraes Souza me

Prefeito Municipal
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04 :
PORTARIAN° 2398/2020, de 06 de fevereiro de 2020. PORTARIAN° 2399/2020, de 06 de fevereiro de 2020.

Provimento para cargo em Comissdo -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuig6es legais, que Ihe so conferidas pelo artigo 103, incisoIl, alinea
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso “a” da Lei Organica do Municipio,

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103,incisoIl, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio, RESOLVE:

RESOLVE: Art. 1°. Nomear MARIA ROSANGELA DE MOURA MORAIS

portador(a) do CPF n° 967.033.429-20 e do RG n° 613.6167-7 SSP/PI, para o
Art. 1°. Nomear JOSE DE ARIMATEA SANTOSDASILVAportador(a) cargo de provimento em comissdo de Chefe de Nucleo Operacional - Nivel 1do CPFn° 352.635.473-15 e do RG n° 55035196-5 SSP/MA,para o cargo de - PSB, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e

provimento em comissao de Assessor Operacional, lotado (a) na Secretaria Cidadania - SEDESC.
Municipal de Saude - SESA.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo e
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao. produzira seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2020.

ae Ce ..
Art. 3°. Ficam revogadasas disposigées em contrario. Art. 3°. Ficam revogadasasdisposi¢des em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 06 de fevereiro de 2020. Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

me| Te etea he lhe,ee , ,

i i i" fa :
[Aawhe Oy be oe Be Francisco de Assis de Moraes Souza ig

Francisco de Assis de Moraes Souza ~ Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSAO

ESTADO DOPIAUi ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO
  

AVISO DE SUSPENSAO
PORTARIA N° 2400/2020, de 10 de fevereiro de 2020.

O MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD, através da CENTRAL DE LICITAGOES E

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS e da Pregoeira Bruna Miranda Gomes,

Provimento para cargo em Comissado - informa aos interessados que 0 PREGAO PRESENCIAL N® 08/2020, que

Estrutura Organizacional e Administrativa tem por objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATAGAO

Gs! Posteltora Municipal te: Parpaibe, € Wh DE SERVIGOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE
outras providéncias. , 2 :

PUBLICA MUNICIPAL DE PARNAIBA — PI. Cuja data de abertura estava

mareada para o dia 14 de fevereiro de 2020, esta SUSPENSO em virtude

da readequacado do termo de referéncia, apds a devida_ publicacao, o

edital sera republicado, ato continuo, ser4 remarcada a sessdo de abertura

do certame.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigées legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, inciso II, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear SUELY CRISTINA DA SILVA ALMEIDA portador(a)

do CPF n° 004.236.503-19 e do RG n° 1.709.436 SSP/PI, para o cargo de
provimento em comisséo de Coordenadora de Assessoria, lotado(a) na todos os interessados.
Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete - SEGAB.,

Publique-se nos érgaos oficiais, para efeito de conhecimento de

; Parnaiba (PI), 10 de Fevereiro de 2020.
Art, 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadasas disposigdées em contrario.

Bruna Miranda Gomes
Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 10 de fevereiro de 2020. Pregoeira

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

si ,
Wideman ELeH,: hile he,
Francisco de Assis de Moraes Souza L

Prefeito Municipal ‘
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ESTADO DO PIAU.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: MARCOS SAMARONNE FERREIRA DE OLIVEIRA

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PARNAIBA - DOM
Orgio destinado a divulgacdo dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio e de

outros assuntos de interesse ptblico.  Criado pela Lei Municipal n° 1440, de 04 de marco de 1994.
 

Responsdveis: Arlindo Ferreira Gomes Neto (Secretdrio de Governo)

Fabio Silva de Sousa / Rosélia Souza Oliveira (SEGOV) 
 

Adalgisa Carvalho de Moraes Souza Anisio Almeida Neves Neto

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Superintente de Planejamento(interino)

Secretaria Interina do Trabatho e Defesa do Consumidor

Edrivandro Gomes Barros

Arlindo Ferreira Gomes Neto Secretdrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Secretdrio de Governo Superintendente de Turismo (interino)

Israel José Nunes Correia Albert Nunes de Carvalho

Secretadrio Municipal da Chefia de Gabinete Superintendente de Cultura

Gil Borges dos Santos Maria das Gragas de Moraes Souza Nunes

Secretério Municipal de Fazenda Secretéria de Infraestrutura, Habitacgéo e Regularizacgéo Fundidria

Secretaria de Servicos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Rafael Alves de Sousa Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA (interina)

Secretario Municipal de Educacaéo (interino)

Emerson Raminho de Moura Barbosa
Mauricio Pinheiro Machado Junior Secretério de Gestéio

Secretdrio de Transporte, Transito e da Articulagdo com as Forgas de

Seguranga Francisco Eudes Fontenele Aragéo

Controlador Geral do Municipio

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio Maksuel José Gomes Brandéo

Secretario de Esportes e Lazer

Jo@o Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba - Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

IPMP Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administragdo Publica

Rejane Maria Mendes Moura Lisandro Ayres Furtado

Secretéria Municipal de Satde Presidente da Agéncia de Regulagao de Servicos Piblicos - ASERPA

Paulo Eudes Carneiro Zulmira do Espirito Santo Correia
Secretdrio de Meio Ambiente e Recursos Hidricos Gestora da Central de Licitagdéo e Contratos Administrativos - CLCA

Secretério do Setor Primdrio e Abastecimento (interino)

José Bernardo Pereira da Silva

Superintendente de Comunicacéo   



 

   
 
 

 

  


