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LAGOA DE SAO FRANCISCO ' . LAGOA DE SÃO FRANCISCO - -? . 
PREFEITURA MUNICIPAL ·, . GABINETE 00 PREFEITO 

1ftwM- TentpM-

Chefe de 01 GEII 1.100,00 
Departamento de 
empreendedorismo, 
associativismo e 
cooperativismo rural 

ANEXO li 

TIPO DE GRATIFICAÇÃO
CARGOS EM COMISSÃO -

SÍMBOLO 

1 TIPO DE GRATIFICAÇAO 

1 

VALOR DE REMUNEMÇAO (R$) 

GEi 2.500 
1.100 

ANEXO Ili 

TIPO DE GRATIFICAÇAO VALOR DE REMUNERAÇAO Quantidade 
- CARGOS EFETIVOS E (R$) 

COMISSIONADOS -
SÍMBOLO 

GDI 1.000 10 
GDII 800 28 
GDIII 600 20 
GDIV 400 28 
GDV 1300 20 
GEVI 200 20 

ANEXO IV 

1 Diretoria de Escolas 13 GE li . 1.100,00 
Assessor de 13 GE li 1.100,00 
Orientação 
Educacional 

ld:OCC53FOA388312C6 

lliáji.i~I 
DECRETO N' 096/2021 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre PONTO FACULTATIVO e dá outras providências. 

O Pieleilo do Município de CURRALINHOS, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais de seu cargo, e 

CONSIDERANDO o feriado do Aniversário da Cidade, no dia 14 de dezembro de 2021; 

DECRETA: 

Art. 1° - Considerar Ponkl Facultativo na segunda e terça-feira, dias 13 e 14 de dezembro, do corrente 

ano, no município de Curralinhos - PI. 

Art. 'Z' - Não se incluem no piesente Deciekl os seiviços considerados essenciais, como a Saúde, que 

funcionarão em iegime de planl.!io. 

Art. 3" - Este Decielo entra em vigor na data de sua publicação, ievogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

~. /L~L 
~umaArauJo ~ 

-Municipal 

Republicado por incorreção. 

Gablnele da Piefellura Municipal de Currallnhos - Estado do Plaul. 

07 de dezembro de 2021 . 

ld:089B6EA120151206 

~rete~ 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 

GABINETE DO PREFEITO 

Lei n• .n,912005 d e 13 de junho de 2005. 

Oispôe sobre a aiaçâo do CONSELHO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO do munlciplo de 
S4o JoAo do Paul • o FUNDO MUNICIPAL do 
munlelplo de SAo Jo6o do Piauí • - vinculado e 
~ outras provi<l6ncias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO J~ÃO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ. 

Faço saber que a Càmara Municipal de São João do Piauí aprovou e eu 
sanciono a seguinte L.oi: 

Art. 1° - Fica-constituído o conselho Municipal d!II Hebttaç.lo do municipio de 
SAo João do Piaui , com caráter deliberativo • com, a flnalk:lade de assegurar a participação da 
comunk:lade na e labOr-;açAo e implementaçAo, de programas sociais na á rea de habi tação e 
urbanismo. além de g erir o Fundo Municipal de Habltaçeo, • que se refere o Art. 2° da 
pres ente Lei. • 

Art. :zo - Aca criado o Fundo Municipal de HabitaçAolõeaunàdo a propJciar 
apolo e· ~uporte financeiro • lmplementaçao de programaa aodala ne .6rea de habftaçlto o 
urbanismo. vottados à populaçilo de baixa ~ -

Art. 3° . Os recursos do Fundo, em conaonàncla com as d~• • nonnaa do 
Conselho Municipal de Habitação. serão aplicados em; 
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equislçeo de material de con~: 
m elhoria de unk1adea habitaàooaia; 
conatruçllo de·moradi .. ; =~.: e":!..~~ipamentoa sociais, vtncuaadoa e projetos 

p rodução de lotes urbanizados; 
u rba"ização de bairros, vilas e favelas. 
Regularização fundl*rla; 
s erviços aa assistência táalica e Judiciária l>f" impklmantação de 
prognunaa habltadOnaia e de urbanismo: ~_::,;,na:::• =~fban~sm~~anizaçAo comunitária em ! programas 

Complementaç.Ao da tnfnt-estn.ltura em loteamentos defic:ientes destes 
serviços oom • finalidade de ~lo.a; 1 ! 
RevltaTozação de érea■ dagtllcl-• pera o uso habitacional; 

Projetos _,;m«i- de aprirno<-amento de tecnologia na área 
habltacional e c:a. ut'banlamo; 
Quaisquer outras ações de intaNt ... "aocial ■proveda• pelo ConaeU'lo. 

Art. ,t. - Constituirão recellaa óo Fundo: 

1. Dotações orçamani.rias própriaa; 
11. Recebimento de parcelas de _.,,...,io decorrentes de financiamentos 

de programas habltaclonala; 
Ili. Doaçõe•, auxílios e CCNltribuiç,õea de terc:elroa; 
N . Rec:uraoa financeiros oriundoe do Governo F~t e/04.J. Eatacluat e de 

outros 6rgloa p(lbltc:oa, recebidos diretamente ou por meio de 
conv6nioa; · 

V. Rac;ursoa ftnancelroa oóundos de organtsmo:S Internacionais de 
-d>openaç60, recebidos dlre~ta ou por !YMlio de c:onvtnio; · 

VI. Rendas provenientes da aplicaçAo de saua recursos no mercado de 
capitais; 

VII. Produtos da arrecadação de taxas e d41 multas liglldas 'a licenciamento 
de ativid-. e lnfraçõe• •• normas urt>anlsticaa em geral, ednicias • 
posturals e outras açõea tr1bulãvels 04.J. penaljZávels que guardam 
relação oom o desenvolvimento utbano em geral; 

VIII. C)utras receitas provenlen- de.fonte• aqui n6o ~ - à exceção 
• de impostos. 

§ 1• As receitas deseritas neaw at1igo serio depoaíladaa obrigatoriamente em 
conta especial a ser aberta e mantida em IM1HU~ ftnanceifa Oficial. ' 

5 2° O :> iacursos - destinlldoa • programas intagrados de habitação e 
urbani51Tlo que tenham como proponente o cldad6o de baixa renda, Individualmente, ou 
através de organizações comunitárias, • aasociaçiõea comunltârlaa ela construção e 
cooperativas hebitacionaía cadastradas junto ao Conselho Municipal da HabltaçAo. 

Art. 5° • O Fundo de que trata a pra- IAi flcani vinculado diretamente ao 
Serviço Social do Município - SERSOM, que fome0etâ o• recursoa humanos e materiais 
neceaaários a consecução dos seus objetlvos. ' 1 

Art. 6° - São abibu~ ao Serviço Social do Município - SERSOM· . 
1. Admlnlstnir o Fundo de que trata a presenta Lei' e pro~ poUtlcas aa 

aproeapo aoa -.is rwcunios: 
li. Submeter ao ConMlhe> Munlcipal de AaslstAhj:;a Social o plano ele 

apToeaç:io a cargo do Fundo em consonància oom os programas 

Ili. 

N . 

• s ociais municipais de habôtaçAo e urbanismo, bem como a Lei de 
Oi1'9ttUeS Otça,,_riaa e ele acordo com as politlcas delineaaes pelo 
Governo Federal, no cuo da Ulilwação de rec:ursos do orçamento de 
União. 
Submeter ao Coneeiho Municipal de Habitação 8' damonsttaç.ões 
monaaia de receita•__. do Fundo • . 
Submeter ao Conaelho oa crl""'°8 de seleç6o de famíllllll a smem 
~doe com oa programa& e a cade projeto a reiaçlo aaa famílias 
selecionadas, bam como o valof da$ ~• a ........, ~ paios 
!>eneliàãrioa; 


