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&Ddo Do Pía!M 

PREFEITURA MUNrCIPAL DE SIMÕES 
GABINETE 00 PRl:FEITO 

PORTARIA OA;B PREF N" 042/2019. Simões - PI, 02 d& Janeiro de 2019. 

O PREFE.fTO MUNICIPAL DE SIMÕES, E&tado do P,iau l, no uso de suas. 
atl'fbulç6es l9gaís, no& te= do Art. 60 e il1cisos da Lei OrgAnica do Município, e: 

CONSIDERANDO que esta nomeação não lnclr:la na vedi!Çêo imposte pela Súmula 
vinculante n• 13 do Supremo Tribunal Federei , pera nomeações de carg.o do oonraança d e, 
naltJMza pol itieel; 

RESOLVE: 

Art. 1• • Nom&ar o Sr. Emanuel Rela Carvalho,. lmcnto no CPF n• 017.858.393-
65, para axercl!!lr Ca,-go em Comissão de Direção e -mento lntetn'le(!iér'I! - DAI• 
1. com carga oorãrla semanal equivalente a 40 (qu.anmts) horas , lotada na Secreta.ria 
Municipal da Obras. Hillbiteçtio e Serviços Póblicos deste município. 

A,t. ~ - &te Portaria entrará em vigor na dala de sua publicação com OQrTlpetência 
financeira a pattir da 02 dé janl;liro de 2019, !Qmpndo $<àlm efeito a Por1arla n• 02012018 da 
15 de Março de 201 s . 

Simões(PI), 02 de Janeiro de 2019. 

Ciente: em .f!fÍ::: _ _1__JJ.LÍ .... J2019 

Nomeado: 

,.~,.,q 1LJ,i,Q. ,[AIJ.Ab 6ha 
Emanuel Rela carvalho 

- ' 
~. ,.. 

IEslad'.oDo-P uf 

• ••• PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 
GABINETE DO PREFEITO 

. .rO. ~ ...... 
F "Y ., 
" " ~ o 

* unicet --
PORT.ARJA GAB PREF N" 04312019. Simões - PI , 02 de Janeiro de 2019. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SlMÕES, Estado do Piaul, no uso de suas 
abibuições legals. nos lermos do Art. 60 e incisos da Lei OrgAnlca. do Mi.s,icíplo, a; 

CONSIDERANDO que esta nomeação não incide na vedação imposta pele Súmula 
vlnculanle n• 13 do Supremo Tribunal Federal, para, 11Qmeações de cargo da c;onlianc;a da 
natureza polllica; 

RESot.VE: 

Al1. 1• - Nomear o Sr. Sebasllilo Robaon do Nascimento, inscrito oo CPF n"" 
931.728.421-34, pera e1a;1rcar Cer90 em Comissão da Dlroçllo e Assa8!10í8mento 
ln!Brmedlãria - D.Al-1 , oom carga horária semanal equivalente a 40 (quarenta) horas, 
lotada ne. SeÇl'l!lterla Mun1cipal de Eã.$portas, Turi$1nO e Lazer deste munlclplo. 

Art. 2• - Esla Portaria anlrani. em vigor na data de sua publ icaçio com competêoeia 
finan()(llraa partlrdB 02 de janeiro da 2019. tomando sem efeito a Portaria n• 02 1/2018 de 
1 S de M11rço da 2018. 

Slmõe&(PI}, 02 do Janelro de 2019. 

Ciente: em ~tQ./ __ J2019 

Nomaam>: 

PR[mTUIIA M UHCl!'AI. Di SÃO IIAIMUNDO NOIM.TO- PI 
SECJt;ETARIA MIJNICIP-AL DE tOUÇA.ÇÃO, UPORTE IE LA?."E R,,. 

EtllTAL l>6TEST6 S6LETIVO Nª 001/2819 • 
O Munlciplo de S:11.o Raimundo Nonato • PI, no uso de suas atribuições legals, faz saber que rnallzara 

Teste Sclctl..a, po r meio de ~tllse de eurrlculo, destinado ao provimento de vagas tempornrlas 

p,arn o.s cargo$ de Professor (Zona Rural) e Culdador 1:ono u rt,ona e rural, par:, preenchimento de 

vagas e cadastro de res,erva, de forma tempor.é.rla, para o período letivo de 201 9 . 

J.. O Teste Seletivo será regido por e-ste Edlta.l e sua reallzaçllo flc,irã a cargo da Comlssll.o 

Org.anludora nom ada para 4SS fim . 
.2. O c:11ndld:itx;, di!verá ob$i!rv::1r. rtgol"'Q$ame.nte, o pre:$i!nte 6dlt.al . 

.3., A se-leçlo para o c'argo de que trata este Edital compreender.ãi a anáU.se de currlculo~ com 

pontu:a.ç:lo de e a 10. 

~ Ser.! reserwtdo 5% (cinco por cento) da.s vag3s orerecid~s neste certame, conforme 

estabelecldas no anexo I des te Ed~at a.os c::1ndt.dato:, com necessEdades e,gpecl:1ls. 

.:ia Na f.alta de c:andJdaros ii;p:rovado:.s par.a. .as ~u n:s rva.da.s .à,s pcsso:;;as co:m n ~c-s.s:ldiil.d.cs 

especiais, esta..s se~.o preen.ehldu pelos dema.l.s candlduos aprovados na.s vagas de concomnei 

ampla. observando.-se a ordem de classlflctç o nnal. 

.6. O p resente Edital é oompleme.ntado p e los a nexos d iscrimi nad os a baixo"" oom detalha.mcnto de 

ln fonnaç,ões 00ncernenl1C$ ao objeto do cone .. rso: 

a) Ane,co 1- Demonstn th10 do c:argo. 

b) Anexo 11-Atrlbulç-:lo docari::o-

c) Anexo 111- Cronognma de EucuçJo do Certame. 

d) AnC><O )V - Cri ~los de po ntuóllç;iO do c ... rrtculo. 

e) Anc,co V - Formu lário d e ln$Criç!lo 

f) Ane,co VI - Formuhtrio pa.ra Recurso 

L O candidato aprova.do no T ste Sei tl..a de que trata este Edital sert investido no ca.-go, casa 

se)a:m atendldu u segulnre.s eKlg~nclu: 

a) Ter .sfdo ap·rovado e classificado no cll!rtame, na forma estabeledda neste Edtta.1; 

b) Ter nac:lonaUdad.c bras llclra; 

e) Estar quite com as obri~ções eleitorais; 

d) Est:ar quite com as obrl.gações do ServJço MIII ta:r. para os cand idatos do sexo mascullno: 

e) Ter Idade mlnlma do 1 8 anos oom.pletos at6 a data da contratação: 

f) Atender aos pré-req..,ls:lc,:,s do grgo; 

.11) Ter a:ptldll.o lblea e mental para o e~erdcto d u ªtrlbutçOe.s do CIITJIO / trea de atua~o, 

wmpwvada por aliestado médico oficial . 

b) ApresMta r dedaraç-.lo d.e acumulação lícita de cargo público; 

o) A.presentar o utros documentos que se fizerem nooessárlos. por ocasião da posse; 

.li. As lnsc:rlções e entrega de tltulos senlo realin,das nos dlas 17 a 22 de Janeiro de 2019, de 

8:00h a 17:00h, na Secretaria Munlclpal de Educação de São R.almund.o Nonato • PI, s:ltuada na 

Praça Professor Júllo Palxllo, nD 312, Centro, SS.o Raimundo Nonato - PJ . 

.2.. No ato da lnsc:rlç.ilo, o candidato deverá entregar currlculo devidamente comprovado e 

autent!cado (aut:en.tlcaçlo no ato da entrega da documentaç,ãa,wm a presença da cópia e orlgJnaJ), 

aprésentar o Fo rmulãr lo de IMi:riÇão pi'éi!nchldo é a~lnad.o por sua p@ssoa ou por pro.:urador 

devidamente babllltado (documentado) e rcallur o pagamento da ta.Ma de lnserlç.ilo no valor de 

RS 35,00 (trinta cinco reais). Candidatos com necessidades especiais devem presentar laudo 

mMico no ato da inscrição. 

.12, O proco,,$$0 de sel~o strã coordanado pl!la Comissão Organi2adora, nom~da por a.to do 

Secretário Munlc.lpal de Educação. 

11. Os critérios e pontuações d.o cum culo estão dispostos no Anexo IV deste edital. 

,11. A falta dê alg.im docum<!nto @ssencial eoogido para a c,omprava.ção do cu.rtículo é de intl!lra 

res:ponsabllldade do candidato. 

lJ. O resultado fl nal do processo seletivo será dJvulgado, pela Secretaria Munld paJ de Eduaiçlo, 

at6o dia 04 de f<!lvettlro de 2019. 

li. Os candidatos serão classificados por ordem dccrcsoenm de ponruação. 

a) Serllo ullllzados wmo critério de desempate na seguinte ordem: 

a.1) Maioridade 

a.2) Maiortl!mpo de l!xpertência proll~lon.al 

:1.&.. A contrataç,ão dar-sc-.i por o rdem de c\asslfü:ação, atendendo a necessidade da demanda 

munlclpaJ, podendo realr s obre a zona rural e urbana e pelo perlodo de necessidade 

administrativa. 

11, Os casosomtuos sarão r<!Solvldos pela Comissão Organizadora. 

São RalmuJ1do Nonato · PI, 14 de Janei:ro de 2019. 
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CARGO 

PROFESSOR 
POLIVAl.tNCIA 

(ANOS INICIAIS) E 
EDIICAÇÃ.O 
INFANnL 

PROFESSOR DE 
PORTUGU6s-
ZONARURAL 

PflO'FllSSOR DE 
MATEMÁTICA -

ZONARURAL 

Pfl0fl!$$0R DS: 
atNCIAS - ZONA 

RURAL 

PROFESSOR DE 
Gl!IJG<RAFIA-
ZONARIJRAL 

PROFESSOR DE 
BlffÕRIA - ZONA 

RURAL 

CUfDADOR 

PROF!lSSOR 
LINGUA INGLESA 

PROF6SSOR 
EDUCAÇÃO 

Ff$1CA 

TOTAi. 

PREFEITURA MWtCIPAI. 01' SÃO RAIMUNDO ~OAATO- PI 
Se(;RETARIA MUNICIPAL oe e:t>UCAÇÃO, e$PORH e LAUIL 

ANEXO! 
DEMONSTRATIVO DE CARGOS 

VAGAS VAGAS TOTAL CARGA 

AMPLA PNE" DE HOIIARIA REQUISITOS 
VAGAS SEMANAL 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM 

1S 01 16 20h PEDAGOG.IA OU 
CURSO NORMAL 

SUPERIOR 

ENSINO SUPERIOR 

OI - 01 lDh 
EM LICENCIATURA 

EML(NGUA 
PORTOGU6SA 

IiNSI NO SUPERIOR 
01 . 01 20h EM LICENCIATURA 

EM MATEMÁTICA 

EN·SINO SUPERIOR 
SM UCENCIATUkA 

EM Clê:NCL\S OU 01 - 01 20h 61/SI NO SUPEIIIOR 
EM CltNCL\S DA 

NA1'11Rll2A 

ENSJ NO SUPERIOR 
OI . 01 2Dh 6M UC8NCIATURA 

EM G'EOCRAFIA 

ENSlNO SUPERIOR 
OI . 01 20b EM LICENCIATURA 

EM HlSTõRIA 

0$ . 118 +oh 
SMSINOMCDIO 

COMPLETO 
ENSINO SUPERIOR 

02 . 02 
EM LICENCIATURA 

20h EMLfNGUA 
INGU,SA 

ENSINO SUPiRIOR 
01 - 01 20h EM EDUCAÇÃO 

P1s1e,,, 
26 01 7,7 

Rl!MII EIIAÇÃO 

R$998,00 

11$9911,00 

IU998,00 

RS998,00 

R:$9911,DO 

R$998,00 

JU998,00 

R$998,00 

R$998,00 

{'} Vaga destinada ao PNE nos termos da /egtslaç{io fttdua/ e do~ úl n' 3.298/1999. 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGO: PROFESSOR POLlVALeNCIA/EDUCAÇÃO INFANTIL/PORTIJGUtS/MATEMÁTICA/ 
CltNCIAS/GEOGRAFIA/HISiÓRIA/LINGUA INGLESA/EDUCAÇÃO FfSICA 

Plan.ejar e ministrar a11las nas diversas áreas/disciplinas, cumprindo os dias letivos e horas aula 
estabelecidas na Le.i Federal Nª 9.394/96,de 20 de denmbro de 1996, que estabeleceas Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da 
Escola, dos periodos dedicados ao pla.nejamento, à avaliaçlo da aprendizagem e ao 
desenvolvimento profissional. Elaborar e cumprir o plano de trabalho com base na proposta 
pedagógica da Escola atentand.o para. as sugestões metodológicas das diretrizes curriculares 
nacionais e estadu:als. Responsablllzar-se pela aprendlzagem e a íormação Integral do educando. 
Cooperar com as atividades de articulação d.a Escola com as famílias e a com1mídade. 
Comprometer-se com o desenvolvimento da própria forlJlllç-ão profissional, assim como participar 
dos momentos de formação continuada proporcionados pela Secretaria da Educação, Promover o 
desenvolvimento cognitivo, tisico, afetivo, ético, p.ara as relações Interpessoais e de inserção soda] 
dos educandos, zelando assim pela. qualidade do enslno. Preocupar-se com a aprendlzagem dos 
alunos para possibilitar seu desenvolvimento Integral a.tnwés de mcioo que sane as dilic11ldades 
de aprendiiagem. Potencializar o desenvolvimento de todas as capacidades, de modo a tornar o 
ensino mais humano e mais ético. Promover e conduzir ações didático•pedagógicas de modo 
sistematizado, propordona.ndo conteúdos e traba.lhos conce.ituais:, procedimentais e atitudinais 
que favoreçam o desenvolvimento da autonomia intelectual, moral e emocional, proporcionando 
o respeito à diversidade~, a interação e a coopera.ção entre os alunos para a construção de um.a 
sociedade mais justa e solidirla. Manter em ordem e atuaUzados documentos relatlvo.s ao 
desempenhoíndivídua.l ecoletívo dos alunos. Elaborarre.lat6ríos diversos. Executar outras tarefas 
correlatas, <Jonforme necessidade ou a critério de seu superior. 

CARGO: CUIDADOR 

Auxillar o professor na sala de aula, bem como no monltoramentn dos alunM (s:ila de aula ti 

hor.lrlos de recreaçllo ); a11xlllar e acompanhar os alunos com necessidades espl!C'ials. Acolhimento 
na chegada do aluno e entrega do mesmo aos pais ou responsáveis. Acompanhamento em 
pa.sselos, aulas de campo e eventos da escola. 

ANEXO Ili 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TESTI! SELETIVO 

CRONOGRAMA DO TESTE SELETIVO 

EVENTO DATA EIOU PERlODO 

O 1. P11blieaçl o do Edilal 14/0112019 

02. Divu.lgaç5o do Edítal IS e 16/01.12019 

03. Pcrlodo J>âl'á iíS inscríçõcs e enlrega de tilulos 17 11 22/01/2019 

04 . R.csultado Parcial da Prova dê Tfü,los 3Qf01/20l9 

0:5, Recurso contra pontuaçio da prova dê titulos 31/0 1/2019 

06. Resultado F inal do P~ Seletivo 04/(12/2019 

OBSEII.VAçuES: 

1. TodM as decisões e dem• is ams serio publicados na Imprensa úficial (Diário Oficilll do-1 

Munic:lpios), e na s-rfa Municipal de Edueaç,o, Es~e e L.ni%er. 

2.. Por molivo.s justificâ.vici:51; o cronograma ■ci.ma poderá ter- .as ma.s. dàlliS atlcndu. 

ANEXOIV 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DO CURRiCULO 

CARGO: PROFESSOR POLIVALtlNCIA/EDUCAÇÃO INFANTIL/PORTUGUÍS/MATEMÁTICA/ 
ClitNCIAS/GEOGMFJA/HJSFÓRIA/LINGUA ING.LESA/El:>UCAÇÃO FÍSICA 

Nfvel SupeTlor E$JJe<:JilU~ção 
1, FORMAÇÃO E Nlvd Superior Nlvcl Supe-r1or Emoutr.a QUALIFICAÇÃO Incompleto• Na área 
PR.OFISSIONAL (Cursando) C.Omplet0 na áraa 

6,0 7,0 1,0 

2. EXPERIENCJA Experiência Pror=ional Comprovada na .i.rea 
PROFISSIONAL 

1,0 por a cad,i 01 ano de servJ90 íM.lirlmo de 02 nontosl 

POl'ITUAÇÃO MÁXJMA 10,0 

• Cur:sando a partir 6G perlodo do curso . 

CRlTlmlOS DE PONTUAÇÃO DO CURlÚCU.LO 
CARGO, CUIDADOR 

airca 

0,5 

Nlvel Médio Ensino Superior 
1, FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO Nlvel Médio Completo Na área Bm outra área 
PROF.ISSlONAL 

2. EXPERIENCIA 
PROFISSIONAL 

íMJiximo de 02 nontosl 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Nome: 

ln1orlfh: 

Car;o: 

7,0 1.,0 

Experll!mcia Proflssl.onal C.Omprov;;da na .irM. 

1.,0 por a cada 01. ano de .serviço 

10,0 

ANEXOV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

JDENTJRICÁÇAO 00 CANDlDA TO 

N" de Conta10 (telefone ou celular): 

E-ffl•D: 

C..ndldato co,;; necwldades especiais: ( ) Stm ( )Nl.o 

o.s 

Á ComiJ,aloc º"'ª"~dora da Secttt■rla Jl,Junlclpal d~ Educaç,11>, ~pone e La••• par■ nn, de 
partlclpa~o na nova prova Clc tlluJor, •pnse11 lo os seguintes ,documenlos: 

MJoruueSlm OuNb D_ESCRICAO DO TITULO 
Sim r l Nloí l Easioo Médio 
Sim< l l'/lo< l Doutorado 
Sim< l Nlo< l Mcslrado 
S.lm( l l'llo( 1 ora,1.,._,,.., ou Uee~tura 
Slml l Nlol l Cu~ dJ: "-i_al[nclo 
Sim< l Nlo< l ünerl&leio roe~ o limite de 2 ooosl. 

de ___ de 2019. 

Vl1to de .-.«bimonto Al,inatura do Candidato (■) 

lnform■~: 

• Entttg•r este formulirio com os ■nexos cm 2 (duos) vias. 
• Slo de raponsa.bHldade c:xd&11lv■ do candldal.o o correto p·rttneillimento das ca.m·pos do 

fOnttolirlo e a entre;■ em eonformld.ade oom o F.dltal 
• Os doeuow:n!o;, ai,exaclos para onáUse de Htulo;, deverlO ser lotocól)las legfveis. 
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PREFEITURA MUNCIPAL 'Dli SÃO RAIMUNDO NONATO- PI 
SECIIITARIA MUNICIPAL DE EDUC'-ÇÃO, ESPORTE E LAZER. 

ANEXOVI 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

Eu, pomdor cio 

docw:Mnto de idmtid1cle n• -------- inscriçlo n• ---~ conco=tc ao cargo de 

professor na ãrea --------" TES1'E SELETIVO, EDITAL N,• 001/2019 1prcsenla 

:n:cum> junto à SEMEL, solicitando ~visio de contagem de tituloo. 

de ______ de2019. 

Assinatura do caodidaco 

Nio serão aceitos dDCIIIllcntrui ou títulos (copias), em anexo a esse fonnulário. 

• 
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMU DO NONATO 
GABINETE DA PREFEITA 

CNP J: 06.772.859/0001--03 

PORTARIA N.~ 020no19. DE J t Pi JANEIRO Dll 2019. 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
ORGANIZADORA E AVALIADORA PARA O 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 
DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS, EDITAL 
N.2 001/2019 DO MUNICÍPIO DE S.ÃO 
RAIMUNDO NONATO · PL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita d.o Municlpio de São Raimundo Nonato • Pl. no uso de suas atribuições legais 
e, considerando a necessidade de uma comissão orga.nlzadora e avaliadora para o 
Processo Seletivo Simplificado para Co.ntratação de Professores Temporários, Edital • 
001/2019. 

RESOLVE: 

Art. 11 • Designar a Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seledvo para 
Contratação de Professores Temporários, lidital N.2 001/2019, composta pelos 
seguintes memb~: 

ClLVAN DOS REIS PAMPLONA-CPF: 797.043.523-87 · Presidente 

WIMEYRE CÂNDIDA DA COSTA SILVA - CPF: 621.,682.743-114 - Membro 

RITA Dll CÁSSIA PAIVA SOUSA RIBEIRO -CPF: 851.702.083·91 • Membro 

Parágrafo Único - A função de presidente e membro da comissão nomeada nos termos do 
caput deste arti.go nã.o serJ remunerada, considerando-se serviç-o público relev-ante 
prestado ao Município. 

Art:. 2ª • Esta Portaria entrará em vigor na dat.i da s11.a poblkaç:'lo. 

Art. 3ª • Revogam-se todas as disposições em contrário. 

REGISTRE·Sli 
PLUBLIQOE-SE 

CUMPRA-SE 

Gabinete c;la Frefoita de Siío Raimundo Nonato - Pl, es1;1c;lo do Pi:mi, em 14 de 
janeiro de 2019. 

PREFEIT IJ RA M NIC IFAL DE SÃO PEDRO DO PlA f 
CNPJ: 06.554.810/0001-76. 

Av. Presidente Varaa,;, SIN - Centro 
CEP: 64.4.30-000 - São Pedro do Píeuí 

F on.e: (~ 32'1(1.1549 

DECRE'rO •. 02, DE 07 DE JANEIRO DE 2019. 

Di>põe som II programoçllo orçamcn1áti11 e 
financeira, estabelece ~s metas bimestrois de arrecnclaçi'io e 
o cronograma m<111sol de des&nbobo do Poder Bltecutiv«;> 
para o it;,cen::ício de 20.19 e dó outras provid,@_nci.a:s. 

O P R ··· ITO MU ClPALDESÃO PEDRODO PIA ,ESTADODOPIA Í. 
r.o ú~O de .si u.as 3t,ributções leg.oi ~t 

DECRETA: 

Art. 1• Fic,,_m •tabelecido , conforme Anexo I, •· Mer;,,,s Bim •tr<l i. de 
Am,c.odoç!l.o porn o cxcrcfcio d"' 2019, de acordo com o art. 13, d" Lei Complem.mtor Federal nª. 
101 , de 04 de m"io de 2000 - Lei de Responsab ilidade Fiscal lnstruç-ilo No.rmnâva nª 009/2018, 
do ·r ribunal de Contm; do E,ando do P io.uí 

Art. 2• Ficam aprovados. conforme Anexos II e IIL a Progrrunaçlio lliilllccinl e o 
Cronograma Mensal de Desembol o pam o exen: feio de 2019. de ilcordo com os ilrtS, 8" e 9', do. 
Lei Complementar Federal n•. lO 1. de 04 de maio de 2000 - Lei de R pon bilida.de F isc:ll 
Fiscal lnslru.ção Normatjvs. a• 009/20 18, do Tribunal de Contas do 2stado do Piauf . 

Art. 3.., Os 6rgãos:, os fundos e as entidmdcs d o Poder Exi!Coliva, inlegrantes d o !íi 

Os:çamcn 10s F"s,;cal e da Scgu:ridndc Social. poderilo cmpcnh,IIJ' a,; domçõe,; orv,>mcntária,a 
aprovud.,,, nn Lei nº. 408 de 26 de dezembro de 2018, observudos o. limite,; c•tnbelccidos no 
Anexo m <leste Decreto. 

1 • Nllo ~ plica o disposio no caput M dotações orçamentárias rclativ 

I • aos grupos de ruirureza de despesa: 

a) • l - Pen oal e Encargos Sooiais"; 
1)) 112. .. Jun,~ i: Enc-:trgo-s da Ofv-ld~" ~ e 
e) "6 - Amo.rtiz'1Ç!lo da Dívida"; 

11 - ~ despesas relativas à rrui.nutcnyão e de;senvolvimc.n.to do ensino e às oções e 
serviços p6blico de saúde. ncccs-'ri.as ao atingimento do ú,dice constitucionlll ; 

m • os recursos de doações e de eorwenío 

§ 2° ~ cr6d.itos: s:uplementart:8. e cspec:i.tlLs que vierem a ser abertos~ bem como os: 
crdd.itos especiais tellbettos nes1e exercício. rel0.1!vos ilO.S grupos de nc.rureut de despesa "3 -
Ou rras Despes:u Correntes· , "4 • Investlmen1os" e "5 • Inversees Flnru.'lceirns", ressalvadas as; 
e,cclu oo <:le que tn>ta o § i • deste, ,utigo. terl!o sun C1Xeeuç o condicioru>da aos limite 
csral>eJccidos de acordo com es te artigo. 

Art . 4º Ficom progrom.1da.~ as despes.as originárias de Operações de Crédito e, de 
Convênios, p,,ro po sibilitar • licimç o e o emp,.nho da d"-~P" " • paro po.~ t...-lor n,oebimento dos: 
;recursos., que scrvililo para o referido pagamtml.o, confannc dctc;rminação do.s conlra.tos. e. 

eon,·ênios: c::11:.i.stente.s, 

Ar1. s• Os volon:s dos Créditos Adi.dona.is Especial , de que lmta o ort, 4 1, da Lei 
Fcdc:rál n•. 4.320, de l? de mwço de 1964. ilbenos no. dltimo 4 (quatro me c.s do exercício de 
2018, serJo teõlbetto nos limites de eus sald o e incorpor.wo ao Cro11ogrom"' de -embolso. 

Ar1. 6° O valores dos Cr6ditos Adiciona.is Suplcmcatalú, de que tn1t11 o "'1, 41. 
d'1 Lei Federal n•, 4 .320, de 1964, obettOJi com recun;o nilo progrum:ldos, fiewn incorporudos :10 

Cronogroma de Dcscml>olso. 

Art. 7' As cotas mensais de despesas poderllo ser :mtecipadu. caso haj~ 
,(U"l'ecl\daç,o mnior do queª previst:,, p:1rn o t,imesu,e, 

Parugr.ú'o único. A antec.ipaçüo de <1ue tr.il;, o coput ooie artígo, limlt' ••e o.o 
c•xcesso de arrecoo:i.çao verificado em r;,11d fonte de recursos. 

Arl. 8" Os dirigentes dos Ó.-gãos do Administrnçilo Pública Municipal e o ,a 
ordenadores de dc.spc "" ficam obrigados a cumprir os limi tes fixados na Programaç,io Mensal 
de Desembolso f>llrn o e><crcício de 2019, bem como os demais disposiç= legais, áplicáveis à 
ex.e<:uç!lo d.a Despese1 Piiblicct Mu.nicjpru, 

Art. 9' Este deereto entrn em vigor na da1 de sua publlco.çlio, 

Q,iblnetc d.o Prefeito Municip.;tl de s~o Pedro do PliiuJ. em 07 de j aneiro d e 20 19. 

JQ$6 Maria H.tfJeirQ de Aquinq J1foior 
Prefeito Municipal 


