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• • {fGU P1lfflllUAA OE 

RA CA 
ESTADO DO PJAUJ 
PRl!FElTURA M MClPAL DE ÁGUA 
BRA.'lCA 
CNPJ: 06.SS4.760i0001-27 
COORDEl'."AÇÃ.O DE LIClTAÇÔES 

PREFEITURA MU; ICll'AL DE A A B.RAl CA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pftglo Pnsendal n•. 001nDt9-

ln1eress;,.do: Mnnic[pio de Água Bntnca (PI} 
Objeto: Aquisição de cqllipamcnlo e malerial pcnll8DCDlc para umdade bêsica de saúde 
Fonle de Recursos: ·S 
Valor global cstimMlo: .RS 99 .900,00 
Daui da Sesslo: 03..01/2019- - Ctc<leoeíameJllo e reccbimen10 cios envelopes PropoS1a e doclllllCCltaçio. 
Cr0di.nçU11J1ÇD!o e Abcr1ura das Propostas: 10:00 klras 
.Ellooeço: Av. Joio l'ern:ira, .m , Ceotto - Água Bruca 
M~iom; infurmaçõcs podcn!o i;cr Kdquiridas junw ao Pri;gocim, no cadcn,çv acima cillldo, oo pelo telefone:: 
(86) 3282 1141, i::m dias üteis de 1111gunda à sexta, dcOllhOOmin 11$ l3b00mln. 

DECRETONº 

Água Bnmca (PI), 19 de Dezembro de 2019. 

Ais\an Alves Pereira 
Pregoeiro 

ESTADO 00 PlAUI 
PRUEJTURA MUNICIPAL DE ÁGUA 
BRANCA CNPJ: 06.554.760/0001 •:n 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 

/2019, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Di.spõe sobre o recesso de final de ano dunmte a~ 
festivídades do Natal e do Ano Novo na 
Município de Água Branca. (PI). 

O PREFEITO , , , 'iCIPAL DE ÁGUA BRANCA (PT), no ~ das atribuiyães que lhe 
confere o artigo 82 incisos lVe VI da Lei Orgânica Municipal: 

DECRETA 

Art. 1•. fica con ido recesso de final de ano, com a paralisação das atividad.cs das 
unidades administ ivas pública.s da Administração Direta e Indíreta do Poder 
Ex.ecutivo Munici 1, que se iniciará no dia 23/12l.2019(segunda-feira) com retorno no 
dia 02/0l/2020(qui~ta-feira). 

Art. 2º. Setores J estrutll1'8 administrativa cujos serviços nilo pOdem ser totalmente 

paralisados deverãitrabalhaT em regime de escala e/ou plantão. 

§ l°. Entre esses se ores estão inclusos: responsáveis pelos procedimentos de licitação, 

dispensa ou incxig bitidade que já iniciaram ou .irão in.iciar, por absoluta necessidade 
do serviço. 

§ 2°. De aoonlo col, a necessidade da popul. ação e a conveniência da admini.stra.ção a 
lista de setores pod(á ser ampliada. 

Art. 3º. Poderá ser suspenso o período de recesso dos servidores dos Setores de 
Contabilidade e Fi llJlÇáS para fe.c.lwnento do ano fiscal, bem. como haver escala dos 
servidores do setor e Tributos .Imobiliários, tudo a critúio do Secretário Municipal de 
De:senvol vimentÓ 

s que trabalharão sob o regime de escala ou sobreaviso farão 
ssidade dos semços de motoris1a, auxiliar admini.stra.tívo e 

auxiliar de servi bâsioos e comunicarão li sua necessidade, com a devida 
anteced!ncia, ao crelá.rio de Administração. 

ArL s•. As escalas k rilo planejadas de modo a evítar qu.e du.rante o perlodo de recesso 

qualquer servidoi: inha a trabalhar em hora e:x:trao.rdinária. 

Art. 6". Os s.erv· ido efetivos, comissiona. dos e co.ntratados. em d.esign11ção tempon:\n.·a 
qLle trabalharem e escala de revezamento de plantão ou ficarem de sobreaviso, 
durante o perlodo e recesso, terão direito a correspondente folga, em data futura. 
indicada pelo seu s peri.or hierárquico. 

Art. 7". Os setorcs1· ue não fazem parte das ex.ceções previstas neste decreto, deverão 
pennaneoer fechnd s durante o período de recesso. 

Art. 8". Todos os tores que mantivere.rn atendimento ao público deverll.o manter, oa 
sua porta de entra informativo comunica.ndo que o serviço não irá ser paralisado e o 
horário de atendimj nto. 

ArL 9º. Cada sec llirio poder.à editar regras mais especificas para atender cada ca.so 
particular, dando·a evida publicidade. 

Art. 10°. Por ser ta.r de servidores detentores dé mandatos eletivos os Conselheiros 
· brangidos por e_o;se decreto. 

dores terceirizados não estão abrangidos por esse decreto. 

' Art.12º. Este ode to entra cm vigor na data de 23 de dezembro de 2019 

De 16 de Dezem~r 
i 

Registre-se. Pttblique-,e e Curnpni--se. 

Água Branca/PI, 13 de Dezembro de 2019. 

CA(l'I) 

ESTADO DO PlAUI 
PRER.l'TIJRA MUl'l'IC!PALDE-ÁGUA 
BRA CA 
CNPJ: 06 5S4.760l'OOOl -27 
SECRETAJUA MUNICIPAL Dl'.GABINl':TI: 

o ]P FEITO MUNICIPAL DE ÁGUA. BRANCA-, ESTADO DO 
PIAUÍ, no uso de uas atribuições legais e em confonnidade com o inciso IX, Art. 82 
da Lei Orgânica ~o unicípio. 

; 

RESOLVE: 
1 

Ait. • - Revogar a Portaria oº 021/2017, de 04 janeiro de 2017 e ao 
mesmo tempo oo .. ea{ a Senhora CAl\'lILA RODRIGUES ALENCAR , CPF: 
006.134.763-95 ,i o cargo de Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. CCI, 
deste município. ] 

l 
Al1, • • Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Dê- se cieocia 
Publique- se e 

Cumpra-,e 

aab· ete do Prefeito Municipa.l de Água Branca, Estado do Piaul, 16 de 
dez.embrode 2019. 

Ocilia Alves de Carvalho Loyola 
Secretaria Municipol Chefe de Gabinete 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


