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ESTADOllOPIAU I. 

.PREFEITURA MlíNFf:IPAL UBCAXINCÓ-.PI 

SJ:CRJ!T AltJ.A MUNICIPAL DE SAÚDE E 0:10 AMBIEr.TE 

C(lc, 112.544.502/llOOt-8'> 

Quanto ao que se ~re a Clausula V, ficou determinado que o setor 

responsável pelo ponto eletrônico para todos os servidores clc1 _Sélúde do muniápio, fará 

mensal111ente a avaliação dos horários e presença dos funcionários, e confeccionará 

relatório de ponto, que Irá ser o norteador para confecção da folha de pagamento 

municipal, bem como seivlrã também de mecanismo para avaliação de cumprimento de 

acordo efetuado com Ministério Público, no que tange a rumprimento de carga horária pelos 

~ ionals do munldplo. 

Certo de que estas medidas administrativas tomildas, atendem as exigências do 

Ministério público Federal no termo de ajustamento de conduta acordado em 03 de abril de 

2019, seguiremos nos esforçando para continuar cumprindo o awrdo e exigências do 

mesmo, principalmente no que tange aos profissionais médicos e odontólogos ao qual se 

refere o termo. 

Sem mais para o momento, 

Cordlalmente, 

bSk). 
ArabeÍÍÍ' Araújo Machado 

Secretária Municipal de Saúde 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFUTURA MUNIQPAL DE CAXll'tGÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ 01,612.618/0001-75 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015 / 2019 
PrOceao Administrativo nº 001.05/2019. 

1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ(PI), toma público e leva ao 
conhecimento aos interessados, que foi aberto proces-so licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, do tipo menor preço por lote, para contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de material de Expediente e de 
Limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura 
Municipal de Caxingó(PI). Abertura da sessão: 30 de maio de 2019 às 
09h30min, na sala de liàtações da Prefeitura Municipal de ca,xingó-PI. As nonnas 
reguladoras do menêlonado processo Udtatório encontram-se à disposição de 
quaisquer empresa que deseje obtê-las, na sede da Prefeitura Municipal de 
O!xingó-PI, sito na Rua João Santos, 133, Centro, fone (86) 3332-0051. 

O!xingó(PI), 17 de maio de 2019. 

Antonio Nunes de Carvalho Neto 
- Pregoeiro -

LEI N': 716 / 2019 

ESTAOO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICPAL DE B.ESBÃO VELOSO 
PRAÇA JOSÉ MARTINS, N■: 41- BAIRRO : VERMEUIA 
CEP: 64..325-000 ELESBÃ.O VELOSO - PIAUI 
CNPJ: 06.554.844/0001-60 FONE: 186) 3285 • 1101 

ms~ sobre o «inrtotoçlJo por ~po tktem11nado nt, 

•rvlço público para atentMr a necnsldade temp«drla de 

exce:pd01tol lmeresse públlc.o na Admlnlsrraç6o Munldpal 

d/ma e !ndlretl!l, $Ob o tTfl/me de Direito Administrativo, nos 

termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal, e dó 

t>Utr4U. pro11ltUndM-

O PREFIEIITO MUNICPAl DE llESBÃO VELOSO, [st.ldo do Piauí, us;mdo das <11ribulções; 

quê lhé são conferidas no art . 37, IX, da c onstituição Fêder.;I e ria Lei Orgânica Municipal, FAZ. 

saber que o Poder lcglslatlvo de Elesbão Veloso-PI aprovou e ele sartclona a presente Lel: 

Art.1" - Par:a atender à necessidade temporária de exx:epciona interesse publico, os; 

órgãos da Adminlma,;ão Munldpal dire ta e indlret.i poderão ~a llz.ir contratação de pessoal por 

tempo determinado, so b o regime de Direito Ad nlstratlvo, nas col'ldlçõcs e nos prazos; 

má)(!mos previstos nesta Lei. 

Art.2'- Con~ldera-se ne,cl!s:sldade mmporárl.i de e•xcepclo n.il lnt.eres:se pllbllco aqul!la q u e 

compromet a a prestação continua e eficie nte doo serviços próprio'l da adminlstr~ão públfca e 

que nao pos><1 $er re;,llr;,d;, com a 1,1t1lli-,ç:lo do q1.1;,dro i;le pe$$O-, 1 eJ<lstente. e q~e vl$em : 

1- atender a situações de calamldade públlca; 

11- asslstfmcla a ações e ~rvlços públicos de saúde; 

Ili - combater praeas e surtos que ameacem a sartidade animal ou vegetal; 

IV - realb:ar campanhas p revientivas de- vaçlnação cont ra doenças; 

V-admissão de profissional de serviço técnico especializado, para as áreas da educação, 

saúde e assistência socia l; 

VI - substituir professor em regência de cla55e, desde que existentes cargos efet:ivos 

vagos ou cujos titu lares se encontrem lega lmente afast;idos; 

VI I- substitulr servídores do quadro admlnistratlvo da Prefeitura Municipal, desde que 

existentes c.irgos efetivos vagos ou cujos titulares se encontrem legalmente afastados; 

VI II - Para o desenvolvimento de cargo~ criados para alendlmentc,,; de programa§ 

implantados pelo Governo Federa l nas áreas de AssiMência Social, Educação e Saúde; 

Paragrafo Onico - As contratações previstas nes1a Lei serão feitas pelo tempo 

determinado de dois anos podendo ser prorrogado por igual período, de5de que comprovado a 

necessidade da contratação. 

Art.3'- O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos da Lei sera feito mediante 

processo seletivo simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pela Secretaria 

~ Administração, após apresentação de justificativas da ~essidade do órgão ou entidade que 

pretende a contratação de pessoal, dentro de critérios encaminhados mediante proposta 

fundamentada, com ampla e prévia publicação através do Diário Oficial do Mun.icipio de Elesbão 

Veloso ou sim"lar lega lmente adotado e dos meios de comunicação, dispensado de concurse 

público. 
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ESliAOO DO PIAU' 
PREJEITIJRA MUNICPAL DE ElESBÃO VElOSO 

PRAÇA JOS't MARTINS, N•: 41 - BAIRRO: VERMELHA 

CEP: 64.325-000 ElESBÃ.O VELOSO · PIAUÍ 

CNPJ: Ofi.554.844/0001-60 FONE: 186) 328S • 1101 

§ r Da proposta de que trata o t:aput devem t:0Mtat : 

1 - comp rovaçliô de sua nece~sldade; 

li - períod,;, de duração; 

Ili - número de pessoas a serem contratadas; 

IV-estimativa de despes;as. 

§ 2" • A avallaçllo do processo seletlvo slmpllflcado de que trnta o caput deste artlgc 

poderão ser reallzadas pelais seguintes modalidad'e:s: 

1 - Prova escrita; 

li - Provas Escritas e, a nál Is~ d~ útu los; 

Ili - Anállse dl! cur rículos, por melo de avaliação de titules; 

§ 311 A contrartaçllo para atender as nec:;essidades definidas n~ inciws I a Ili do art- 2• 

prescindirá de processo seletivo sempre que a comprovação da urgência demonstre a 

lmpossibllldade de sua reallzaçao. 

Art.4" • É pr,;,lblda a contrataçã,;,, nos termos desta Lel, de servidores dil AdmlnMraçlla 

direta ou Indireta da Unl:lo, dos Munidpio,s, do Distrito Federal e doo Estados, bem como de 

empregados e servidores de .suas subs.idlJ!r1as e controladas por eçia,; pess-.o:15 políticas, 

cumulatlvamente, exceto nos casos admltldos no lnclso XVI, do art. 37, da Constitulçlio Federa l; 

§ 1" A infração ao disposto no caput desse artigo, importara, sem preju íto da nulidade da 

contrato, M respon$3billdade administrativa da autoridade Ct>ntratante e do Ct>ntratado. 

ind utSive,... se for D ca:so,. solidariedade quanto à devolut;,ão d os valores pag:os ao contratado. 

§ 2" A contrataçllo prevista nesta Lei, no ambito do Poder Exe<:utivo, apenas será 

reallzada quando autorizada pelo Prefeito Munldpal de Elesbllo Veloso. 

§ 3" O contratado durante a vigência do contrato,. contribuirá para o Regime Geral da 

Previdênc~ Social, na form<J do art. 40, § 13, da Con$tituição Federill. 

§ 4• Na contra Lação de pe,.soa,I, sera respeitado o valor do s.al.írio r,línirno ,,acional, assirn 

como a política salarial do Munidpio ou a remuneração compatível com a do mercado de 

traba lho, no caso de não haver cargo slmllar na administração pública, sendo vedado cm 

qualquer hipótese o contriltildo receber remuneração superior àquela prevista em lei para o 

cargo el etivo. 

Art. S- • O c,;,lltrato firmado de acord,;, com esta Lei extineui r--5e-á sem direito à 

lndenitação: 

1 - pelo óbito do contratado; 

n - pelo término do prazo contratual; 

Ili - por descumprimento de qualquer cláusula contratual pelo contratado; 

IV-por lnlclatlva do contratado, comunicada com antecedincla mlnlma de trinta dias; 

V - qu:ando da nomeaç/lo de aprovados em concurw pôblico para O<S cargos do pessoal 

contratado; 

VI - por 1n1e1a1111a do eontrat.inte, verificada a 1nef1elênc1a do contratado ou conveniência 

administrativa. 

§ 1" A extinção do contrato não confere direito à indenização, inclusive na hipótese de 

§ 2· As írlfrações dísdpli riares atribuidas ao contratado nos termos desta Lei ensejarão a 

rescisão do contrato e serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias. 

podendo ser prorrogada, caso comprovada a necessidade, sendo em todos os casos assegurada à 

ampla defesa do contratado. 

Art.6°-Ao contratado~ prol bido: 

!-desempenhar atribuiç.lles, funç5es ou encargos não previstos no respectiva contrato; 

li - ser oomeado ou designado, ainda que a titulo prec~rlo ou em subsUtulç:lo, para a 

exerdcio de cargo em comissão ou funç.,o gratificada; 

Il i- ser novamente contratado com fundamento nesta Lei, antes de decorridos dois anos 

de encerramento do seu contrato anterior; 

IV- participar de comissão de s.indicãncia ou de íriquérito administrativo, ou de qualquer 

órgão de deliberação coletiva. 

Pará.grafo 6nlco - A lnobservãncla do disposto neste artigo resultará na rescisão do 

contrato nos casos dos incisos I e li, na declaração de sua insubsistência, no caso do inciso Ili, ou 

na anu l.ição do ato de designação, no caso do inciso IV, sem prejuízo da responsabilidade 

administrativa das autoridades envolvidas. 

Art. r · Sem prejuízo da nulidade do contrato, a contratação de pessoal feita em 

desacordo com esta Lei importará na responsabilidade administrativa, civil e penal da autoridade 

coritratante. 

Art.8' -As atribuições do Contratado, caso omissas no contrato firmado serão as mesmas 

definidas em lei ao servidor efetivo; 

Art.9' • Fica autorizado ao Poder Exeanivo Municipal a manutenção de todos os 

contrat~ e~s1entes de prestadores de serviços temporá rios, podendo os m~m~ mem 

aditivados até 901 noventi) dias, após a publicação desta lei oo convocação dos aprOVildos no 

primeiro teste seletivo, previsto no art. 3V, desta Lei. 

Art.10' • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, ind~ive a LEI MUNIOPAL NI: .572/2019, datada de 24 de março de 2010. 

Elesbão Vefoso • flt, 16 de maio de 2019. 

José R.onaldo Gomes Barbosa 
Prefeito M unlci pai 

Jorge Luls lopes cawlcante 
Secretário Munldpal de Administração, Planejamento e Rnan'41s 

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeita 
Municipal de Elesbão Veloso, Estado do Plaul, aos dez:essels dias do mês de malo do ano de 
dois mil e dezenove. 

Jorge Luls lopes Cavalcante 
Secretário Munldpal de Administração, Planejamento e Finanças 


