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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL CE AlTOS 

'Altos Para Todos· 
-d<LTOS 
PARATODOl 
Ili 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDl~NCIA PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Altos- PI tem a honra de convidar a população 

em geral para participar de Audiência Pública para debater a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Municlplo de Altos-PI. 

A Audiência Pública sera realizada através de videoconferência, no dia 

14/06/2021, às 09:00 horas, com transmissao ao vivo através do YouTube/Facebook. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

são documentos contábeis que indicam as regras e as previsões de arrecadação e 

aplicação dos recursos pelo munictplo. 

Para discuti-las, o Municlpio está disponibilizando eletronicar'!'ente a 

possibílidade de sugestões pela comunidade das referidas normas, que ao final serão 

consolidas e enviadas à Cãmara de Vereadores para apreclação. 

As sugestões deverão ser enviadas através do e-mail abaixo: 

camaramunicipaldealtos@outlook.com 

Altos-PI , 09 de junho de 2021 . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIIlAOE [X) PIAUI 
CNPJ.: 01. 612. 575/0001·28 
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ES"tAOO 00 PIAUi 

Endere o: RUA ANTONIO DOS SANTOS, S/N., Bi!lirro: CENTRO 

D11:CUTO ■• 010221 /2021 

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE:..~NTAR E 
DA OOTRAS PROVID~NCIAS • 

0 PREFEITO MUNICIPAL d.e CARIDADE DO PIA'UI, 11.NTONIEL DE SOUSA SILVA, no U$0 de 
suas atribuições legais e em conformidade com a autoi:izaçao constante n.a 

D IC C R ll TA: 

Art . 1 • - Fica aberto no corrente E:xerclcio , Cré.ciito Adicion.al Suplementar no 
Orçamento Ger.a l dest.a entid.ad.e, no valor de RS 20. 000, 00 (Vinte Hil. Reais), destin.ado 
a.o reforço das seguintes Dotações. 

Valoz- da 4vp1-ntaç,lo poz- Aa.u.laç.lo da :Dotai;Ao 

02 . 09 . 00 - BSCIIZTAIUA. JIIIIIICIPAL Da l'naaa:&B 

09-271-0031 2.018 - ENCARGOS CO."l O INSS 
4 .6. 90.11 - Principal da Divida Contratual Ra:sgatad.o 

... 20 .000,00 

R$ 20.000,00 

Art. 2• - Para atender o disposto no(s) Artigo (s) a:nteriore (s) deste DECRETO 
servirá como recursos, os resultantes de anulaçao parcial ou total de dotações 
o rçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, 
S 1 •, Inciso II I , da Lêi Fêd~ral nD 4. 320/64 , no valor global dê R$ 20. 000, 00 (Vint~ Mil 

Reais). 

Valo~ da kul&o&o 

02 • 02 . 00 - SKCRETAIU'.A IIDIIICl:P.AL D:I. ADMDll:snM:M) 
Dt-122-0021 2.010 - MAHUTENCAO DA SECRETARIA DE Ara4INISTRAÇÃO 

3.3.90.92 - De:tpesu. de Exe:rcicios Mterio~e::.!I 

... 20 .000,00 

R$ 20.000,00 

Art . 3ª - Este 0ECRETO entrará ero vigor na d.ata de sua publica.caio, retroagindo 
seua efeitos para / / , revogada as d i spoaic;õea em contràrio . 

CARIDADE DO PIAUÍ, 01 de Fevereiro de 2021 

PRE:f'EITO MUNICIPAL 

Assina.do, numerado e :rêgist.rado o pre,9ente DECRETO no gabinete do PREFEITO 
MUNICIPAL de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI, ao primeiro dia do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte e WII (Ol/02/20211, e publicado, por afixaçao, no• 
tenK>s da Lêi orglnica Munic ipa l. 
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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua lo:!1.C Antônio Lopes. n 9 127 - Centro. Caridade do P iaul. 

Fonc/Fu: (89) 3464--0125 
CEP; 64590-000 

CNPJ : 01.612.575/000J -28 

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DURANTE PANDEMIA DO NOVO CORONAViRUS (COVID19) 

O MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUf-PI, pessoa juridica de direito• 
público interno, inscrito sob o CNPJ nº 01 .612.575/0001-28, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. ANTONIEL DE SOUSA SILVA, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado o (a) Sr.(ª), 
ELISANGELA DE BRITO SOUSA, portadora de CPF n• 649.285.943-04, 
Técnica de Enfermagem. inscrita no COREN-PI nº. 1.335.394, residente e 
domiciliada na Vila São José, s/n, na c idade de Caridade do Piauí -PI, ora 
denominado (a) CONTRATADO (A). ajustam e acordam a presente prestação, 
de serviços, por prazo determinado. observadas as cláusulas e condições que 
a seguir reciprocamente celebram e aceitam: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente contrato tem como fundamento legal. o inciso IX. do artigo 37 da. 
Constituição Federal/88, cumulada com a Lei Munlclpal nº 056/2002 e ainda 
Decreto Munlclpal nº 008/2020 do Munlclplo de Caridade do Plaul-PI, que 
regulamentam a contratação temporária de prestadores de serviço em 
decorrência do excepcional interesse público. 

DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Técnica de 
Enfermagem. - com carga horária de 20h (vinte horas semanais). 

DA REMUNERAÇÃO E DATA DE PAGAMENTO 
a) Os serviços serão prestados de forma temporária e durante o prazo de 
vigência do referido contrato. O (A) CONTRATADO (A) perceberá a 
remuneração mensal de RS 1 .100.00 (um mil e cem reais). pelos serviços 
prestados como Técnica de Enfermagem -. carga horária 20h, mediante, 
deposito bancário em conta pessoal e de titularidade do CONTRATADO. 

DO PRAZO DE YALIQADE, 
A presente contratação se dá em decorrência da necessidade de prestação dos 
serviços durante o período da pandemia no novo coronavírus (COVID-19). 
tendo como duração o perlodo iniciando-se em 01 de Junho de 2021, com 
vigência até 31 de Dezembro de 2021 . 

OS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes da execução do contrato corren!lo da seguinte forma: 

a) Fonte de Recursos: FPM, FUS. FNS, FMS, ICMS, RECURSOS 
PRÓPRIOS. OUTROS; Elemento de despesa 33.90.36. 

Caridade do Piauí - PI , 01 de Junho de 2021 . 

E•mail. : procacidodatopiaul@g,moil çom - cnlsoddodedonloul@amoll com 
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Estado do Piauí 
Prefeitura. Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, n• 127 - Centro, Cnridode do Piauí. 

Fone/Fax: (89) 3464--0125 
CEP : 64590-000 

CNPJ : OI .612.57S/OOOJ -28 

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DURANTE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19) 

O MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ-PI, pessoa jurídica de direito 
público interno. inscrito sob o CNPJ nº 01 .612.575/0001-28, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. ANTONIEL DE SOUSA SILVA. 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado o (a) Sr.(ª) 
ANTONIEL DE SOUSA SILVA, doravante denominado CONTRATANTE, e de 
outro lado o (a) Sr.(ª) ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO, brasileiro, Agente 
de Segurança. portador de CPF nº 036.828 .183-32, residente e domiciliado na 
Rua Conrado Moura. 330 - Bairro Dep Humberto Reis do Município de Padre 
Marcos-PI, ora denominado (a) CONTRATADO (A), ajustam e acordam a 
presente prestação de serviços. por prazo determinado, observadas as 
cláusulas e condições que a seguir reciprocamente celebram e aceitam: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente contrato tem como fundamento legal , o inciso IX, do artigo 37 da 
Constituição Federal/88, cumulada com a Lei Municipal nº 056/2002 e ainda 
Decreto Municipal n° 008/2020 do Município de Caridade do Piaui-PI, que 
regulamentam a contratação temporária de prestadores de serviço em 
decorrência do excepcional interesse público. 
DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Agente de 
Segurança. - com carga horária de 20h (quarenta horas semanais). 
DA REMUNERAÇÃO E DATA DE PAGAMENTO 
a) Os serviços serão prestados de forma temporária e durante o prazo de 
vigência do referido contrato. O (A) CONTRATADO (A) perceberá a 
remuneração mensal de R$ 1.600,00 (um m il e seiscentos reais) . pelos 
serviços prestados como Agente de Segurança -, carga horária 20h, mediante 
deposito bancário em conta pessoal e de titularidade do CONTRATADO. 
DO PRAZO DE VALIDADE. 
A presente contratação se dá em decorrência da necessidade de prestação dos 
serviços durante o período da pandemia no novo coronavírus (COVID-19), 
tendo como duração o perlodo iniciando-se em 01 de Junho de 2021 , com 
vigência até 31 de Dezembro de 2021. 

Caridade do Piaui - PI . 01 de Junho de 2021 . 


