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ESTADO DO PlAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
"'1rnr-r-,1r..r
CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUÍ
Rua Joaquim Terto, N.º 320, Centro, Jaiobill do Piaui. CEP:64275-000
CNPJ N.• 4.249.909/0001 •.3 9

CNPJ: 02:940.265/0001-03
GABJ Jl'ftiDA PRt;SIOÍl CLA

PORTARIA "' 007/2020/GP
S~o José do Di vino-P I, 1• de abri l de 2020.

EXll'.nto do C ontraio S/ /2020

Disp6t sob,·~ ,i sus1l<'11sno 1..-mpo1'1ÍJ'ist das atividtdes=
a dm inis lraliva e lcgulativa da Câma ra Mu nicipa l d

entra to n" /i /2020

ào José do Oi ino, como forma d e pr-evençllo à

d ' t111iua,:10 do novo coro-n:1virn, (COV ID-1 9).

C0111rarnm te: C:hnara M lrn idpal d e J ;uobl\ do Pi.au i
. •PJ

ri"

04 .249. 909/0001 -39

e nlra lndo:
CPF

O

i,uf>l es lnfor-,mhicn e

A.RLOS

on .. 11orin L T D

r.

CONS IDER NDO a neces.!;cdade da adoção de n1edida.,; de preven~.o ao
coronavirus (COY IO-19), couforme orientações da Orga1dzação 1uudíal de Sai1de e do Mi11lsc.ério
de aúde;

11.291.61 9/0001- 19

Modidilfadc: h• c:,: ig ibilidadc de ic;l!lçiío
Objeto: Prestação de ser iço na ,nanutençllo e suporte de
de J•orlais.

Verba Volant ,
Escripta Manent

CONSIDERAL'\10O a lei federal 13.9 9 -'020 de 06 de fevereiro que di spõe ,obre a
111Widi1:. J:Nlr'U -cnf~ r'1lmií-cnlo tlit c11h:-11SCnc it1 de ~Utl t.:- pübliQJ üc: i1111X""'là r'lci i1 i11k:ffti1ciu,nal

oftwarc istema , eb

Valor: 200,00 (Du~ enlos Reais) mens al .

decorrente do coronav1rus:
CO • IDERA.'<0O a P0r1aria do MinL~ério da

E le ,ncnt(l de De!tpe~a: 339039

ai,de ,1• 4 $4 de 20 dt m 90 dt>

2020, que decl arou em todo o tenilório t1acional, o estado de transmissão conumiuiria do
coronaviru. ( O lD- 19),

igêucia: 01 /03/ 2020 a 31 / 12/20?0

Data d a

O Presidente da Câmara Municipal de São Jose do Dlvino, tru:lo do Piauí,
A"R ALllO ARA . J O , 110 11 o de ~ual auibuiçõc rcgimcn l~i ' do •rl. 22 e,

DOM

CONSTDERA:-,00 o Docrc10 do E~uido do Pi auí n• 18.&9512020 que autoriZll li.$
autoridade competentes a adoção de medidas excepcionais necessárias para e contrapor à.
dis,emi nação da OVID-19. doença causada pelo novo comnavirus;

ss h1atura: 01/ 03/2020

.losé Raimun do Gomes de Carvalho

CO SIDERA:\IDO o Decreto 1llllrticipal 19812020 de 28 de m ço. que di põe sobre
a adoção de medida:; w •entes referente ao isolan\c:1110 =ial 110 muui<;ípLo, sulireludo. ém r-4aio de
óbito ocorrido em 27 de março em São Josê do Di,i no. decorreme do COVID- l'l;

ereador P.-esidt>nle

CONS IO RANOO a necessidade de resgiiardar os vereadores e funcionàrios da,
Cãmara Municipal de São Jos.! do Divino, quanto ao po. !llvel comil~io com o coronaviru~;
RE OLVE.:

ESTADO DO Pl!AUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
'-1111""."J""l'"llr..r'

CN PJ: 02:940.265/0001-03

GABI ETE DA PRESrDÊ CIA

PORTARIA "'006/2020/GP

Art 1• ficam suspensa.~ temporari amente até 10 de abri l, na forma prese11cial. a

alividades admini.$1rativas e legislativa$ d.oi limara Municipal de iio Jos~ do Divino, com ~eromo
pre-->islo das ativldndes para l ' de abril,

16 Anos

São Jo é do Divi no-PI. 27 de março de 2020.

rt 2~ /\ · ~lividadcs adminismui vas compaliveis serão exercida;; no regime de
1ele1 rabalho, sendo d.isponib ili2ados para recqi,lo das demandas, os canais abai o relaci onados ou
p,"do tdcfont (86) 3346-1254:

Dispõr sobre a n ·aliza~ão de ~enão,
solene 002/2020 na modalidade virt11J1I.

ARLO

O Presidente da âmara Municipal de S-ào José do Divino,
AR ALH0ARA . J0 nouSQ de$UMat:ri l>ui çõeslegais.,

ado do Piauí, r.

CONSIDERA, DO a necessidade de tra11snii são do cargo de P1efeho Mu11lcii)ill de
empossado em 01 101 /2017, tendo em ,~sta fakci menlo do Prefei to Antoni.o NrnullO Lima Gomes.
em 27 de março do ano corrente;
CONSIDER NDO o Decrelo Municipal 196/2020 que trata de medidas de
ao COVID- 19;

ON rD ·R ~ a neces idade de resguardar os ,.·ereadore e fünci011ários dai
Câmara Municipal de Silo José do Divino. quamo ao possi cl comilgío com o coronavirus:
CO SIDERANDO o djsposto no art. 11 __ ~ 1° que estabelece que a.s se·soos solenes
poderi.o Séf' real izadas fora do recinto da Câmara, bem como o ca o de força maior, amparado pêlo,
art. 62

1° ambo do regimtlllo interno;

RE OLVE:

Pardgrafo Único; Determinada a urgência, pelo Pre, ideote da Câmara. deveno tod<>5
o~ servidores pennanecer â dispo~içã-0 do órgão no horârio de expedí enle usual.

São Jo e cio Did no - Pia11i, ao Sr, Fran,::isÇO de A sis Carval ho Cerqueira. ,·ke-prefci to 11u,oic; i>a1

ei1rrentamento

1- Gabi ne1e do pres,dcn1
·
· ·
·
hr
ri - cior de protocolo; [!:,,:
•========:>:..
111 Ouvidoria. ~IH~•P~!l-l~(Si=ª=====-=====
IV lmpteu n: ~i11,., u., r~c•~••~•,..
râ'-': ========

Art. 3º Em se 1mtando de matéria de urgém:ia o~ de relevante intere~se públ ico, li ça
determinada a realização de sess.âo por vídeo-«> ferência.
Art. 4° Fica redefinido o calendário da~ sessões ordinária~. referente ao mês de abril,
oonstante na Portaria 00512020, para os dias 14, 21 e 2S de abril.

Art. Sº O i>raz.o processual de 60 (~esscnta dias) constante no art. 33, Vll da lei
unicipal, para fin de julgamento das Conuis da prefeitura de llo José do Di\i no,
eKeteicio 2016, niio oorá contabilizado, enquanto durar a susp.:nsão das atividades l~gislativas,
definidas nesta Portaria ou outras da mesma natu reza.

Orgânica

An. 6° O prai.o previsto no artigo 1° podcní ser prorrogado, bem como as datas
estabelecidas no art. 4° são fle;,Jveis, dependendo do quadro de saude do Muni d pio de São José do
Divino, do tado do Piaui e das orientações do Ministério da Saúd

dos

Arl 1• Fica determinada de forma e,cepcional a reali:>aç~o vinual, por meio de
vidoo-conforência, da . e.o;.~o oléne 002/2020 que tem po,- óhj e1ivo a tran mis, · o do Cll.i:go de:
Prefeito Municipal de ão Jose do Di vino • Piauí. ao Sr. Fmnci co de A sis arvalho Cerquei ra.
vioe-prefeito municipal empos ado em 01/0 1/20 17. lendo em vi sla falecimento do Prefeito Antonio
Nonato Uma Gon,e em 27 ele março do ano correnle, C011forme determina o art. 60 (ca put) da lei

orgã.nica Municipal,
rt. 2º Revogadas as disposiçõeli em coo1rário, esta Portaria entra em vigor na data.
de ua publicação.

AJt,
de iUa publicação.

r

Revoga.das as disposições em co11trário, esta Portaria entta em vigor na da1a

Registre• e e publiquMe,
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Munici pal de São José do
Divino, Esmdo do Piaul, em 1° de abri l de 2020.

Reginre-se e p,1hliqu~ e.
Gabinete do cele111í io10 Senhor Pr-esidenle da Câo1ara foni dp;il de ão José d()
Divino, E lado do Pia11i, em 27 de março de 2020,

C111:fo~ Carvalho Araújo

Presidente da Câmara
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