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DECRETO n !ii! 30/2021, DE 08 DE JULHO DE 2021 . 

Declara estado de calamidade pública em todo 
o ten-itório do Municfpio Tamboril do Piauí para 
fins de prevenção e d e enfrentamento à 
epidemia causada pelo COVID-19 (novo 
Coronavírus), e d á outras provid ências. 

A PREFEITA d e Tamboril do Piauí, no u so da a tribu ição que lhe confe re o art. 67, da Lei 
Orgân ica Municipal, 

DECRETA: 

Art. l ll - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o território do 
Município Tambori l do Piauí. para fins de prevenção e d e enfrentamento à epidemia 
ca usada pelo COVID-19 (novo Coronavfrus). 
Pa r ágrafo único. As autoridades públicas. os servido res e os cidadãos deverão adotar 
todas as medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e de 
e nfren tame nto à e pidemia cau sad a p elo COVID-19 (novo Coronavírus), obse rvado as 
regulamentações do Município sobre o tema e, naquilo que não conflitar, o 
estabelecido nos Decretos e manados do Governo Federal e do Governo do Estado do 
Piauí. 

Art.21l A calamidade prevista neste Decreto também diz re speito à previsão 
estabelecida na Lei de Responsabilidade Fisca l - Lei Complementar n2 101, de 4 de 
maio de 2000 e suas a ltera ções posteriores. 

Art . 32 - O s Secretários munic ipa is e os Dir igentes dos órgãos e das entidades da 
administração pública municipal direta e indireta, deverão adotar- as providências 
necessá r ias ao cumprime nto do estabe lecido neste D ecreto, b e m como para emitir as 
normas complementares que se façam necessárias, no â mbito de suas competências. 

Tamboril do Piauí, 08 de julho de 2021. 

SUSSUAPARA 

Registre-se e publique-se. 
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PORTARIA Nº _3_3_12021 Sussuapara - PI, 01 de março de 2021. 

JESUÍTA ARAÚJO ROCHA, Secretária de 
Educação do Município de Sussuapara, Estado do 
Piaui, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento a Lei Orgânica do Município. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Lotar a Servidora, Sr.• VALDIRENE REGINA DA SILVA, portadora do 
CPF de Nº 049.380.343-28, na Unidade Escolar Elpidio Borges dos Santos, situada 
na Localidade Vérzea do Engano, zona Rural do Município de Sussuapara, como 
coordenadora. com carga horária de 20 horas. 

Art. 2" - Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação, gerando efeitos retroativos para o dia 01 de 
fevereiro de 2021 . 

Publique-se, Certifique-se e Cumpra-se. 

Sussuapara-Pl , 01 de março de 2021 . 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Pelo presente instrumento de contrato , de um 
lado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA
PI , pessoa juridica de direito público interno , por Sua 
Secretária , a Sra . JESUITA ARAUJO ROCHA, e de outro lado a 
Sra . GILVANIR DE SOUSA LEAL, brasileira , casada , portadora 
do RG nº 46 . 376.006- 2 SSP-SP , e CPI: nº 028 . 596.513- 14 , 
residente e domici liada na Rua Domingos José da Rocha , 
Centro , nº 4 2 , Sussuapara - PI. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O obj etivo da presente 
contratação p or excepcional interesse público é a prestação 
de serviços para exercer a função de Pr ofessora do Ensino 
Fundamental , a ser desempenhada junto a Secretaria 
Municipa1 de Educaçao, do Municipio de Sussuapara - PI , com 
uma jornada semanal de 20(vinte} horas ininterruptas , 
reservado os sábados e domi ngos para o descanso semanal 
remune rado . 

CLAUSULA SEGUNDA - o presente contrato tem 
prazo de vigência de 10 (dez) meses com início em 01 de 
junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

CLAUSULA TERCEIRA - Em contraprestaçao a esse 
serviço será efetuado o pagamento men sal de RS 1. 443, 12 
(Mi l e quatrocentos de quarenta e três reais e doze 
centavos) . 

PARAGRAFO PRIMEIRO Fica autorizado o 
pagamento mensal po r me i o de depósi t o bancário em conta 
corrente a ser aberta pe l o contratado no Ban co do Brasil e 
i nformada ao setor pessoa l desta secretaria. 

CLAUSULA QUARTA O contrato poderá ser 
resci ndido por qualquer das c ausas previstas em lei, e 
q u ando do descumprimen to pelo (a) contratado (a) de 
qualquer das cláusulas ou condições, bem como se verificar 
incapacidade no con tratado, ou em f u nç.ao de con veniência 
administrativa. 

CLÁUSULA QUINTA Fica eleito D foro da 
Comarca de Picos PI , para dirimir qualquer dúvida 
referente a este contrato . 

E: , por estarem as partes assim contratadas , 
firma o presente contrato particular em duas vias , de igual 
teor e forma, na presença de testemunhas que conhecimento 
tiveram . 

Sussuapara-PI, 01 de junho de 2021. 
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