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■ MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO 
· PRAÇA ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO 

01.612.SM.Ql01-19 Extrdclo: 2020 
-' ... 

02 ~ 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÔDE 

441 

510 

02 05 01 

539 

02 09 00 

11◄6 

10.301.0006.2043.0000 
3.1.110.18.00 
21◄ 
115 301 

10.301.0006.~7.0000 
3,1.eo.~ .oo 
21◄ 
115 301 

10.303.0006.2082..0000 
3.3.90.30.00 
21◄ 
115 302 

MIIMO ..... do Sllt<oma dt Studl do Munldplo .-,78 
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS • PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 21◄ 00 
Tran1ftrlnda1 Fundo I Fundo dl Recur101 do SUS provtn .. nen do Govem 
PAB · BLATB 

Mlnut.. do Programa Farmicil 8'tk:a -40.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 21 ◄ 00 
Tran1fltrlnctt1 Fundo a Fundo de Rea.iraJado SUS provenllnlndo Govem 
BLAFB 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08.2◄3.0007.2129.0000 
3.3.90.30.00 
311 
◄00 005 

08.244.0007.2053.0000 
3.3.90.30.00 
311 
◄00 020 

MIIMOnçlo du 11Mcltdtl do Programo Cr11nça Flllz -6.000.00 
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 31 1 00 
Tran1lerlncll dl Rec:uraoa do Fll'ldo Nadona1 dl AIIIIMndl Sodll - FN 
CRIANÇA FELIZ 

Pilo Blllco Var11vel · SCFV ·2.◄00,00 
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 311 00 
Tr.nsferfncil de Reçurw::i1 do Fundo N1donal de ANIIMncll Sodl1 - FN 
BL PSB 

SECRETARIA MUNICIPAl DE MEIO AMBIENTE 

18.122.0003.2009.0000 
3.1.eo.~ .oo 
001 
100 000 

MIIMOnçlo do Seemar11 Munlolpot dt Mllo Ambiento 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R...,.., on11n,11o1 
Gt .. t 

-6.000,00 
F.R. Grupo; 1 001 00 

Anulação ( - ) -139. 700,49 

Artigo 30. - Es t e dec r e to entra em vigo r na da t a de sua publicação. 

LAGOA DE SAO FRANCISCO, 02 de março de 2020 

VERIDIANO CARVALHO DE MELO 
PREFEITO MUNICIPAL 

866,982.7~ 

• 
MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO 

• PRAÇA ANTONIO COSTA 00 NASCIMENTO 
. • 01 .112,584,0001-1'1 Exerdao: :2020 

DECRETO N" 176 , DE 02 DE MARÇO DE 2020 - LEI N.294 

Aln no cxr,,mento ~te crédito iKflc/onal esp«/41 e d8 outras~ 

DECRETA: 
A.rt1go lo .- P1.ca ab@rto no o rç.amiento v i génté~ um er~ito ad1c:1.ona .l 11!!:&pécial n.a 
i mport tncia de R$ 270 . 835,9.5 d1s t r1.bu.1dos as segui n tes dotaç~e.s = 

Suplementaçlo ( + ) 

02 02 00 SECRETARIA GERAL OE AOMINISTRAÇÃO ... 

02 03 00 

04.122.000'2..1003.0000 
◄.◄..90J51 .00 ..., 
115 990 

28.Me.0003.0001 .0000 
3.3..90.92.00 ..., 
115 990 

AmpLe Rat. do Pradlo dll P'nlllaltur. 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
Outra■ o..lrw9a11a Vlncullldlla de R11a.m1oa 
CESSÃO ONEROSA 

Encargo,11 com o PeNp 
DESPESAS OE EXERClclOS ANTERIORES 
OJ!nls Da.ina968• Vlnculadlla de Rea.Jraos 
CESSÃO ONEROSA 

SECRETARIA MUNIC. OE EDUCAÇÃO E CULTURA 

1586 12..3f51 .000S.1007.0000 Conel. Ampl. e Reforma de Unldldea E1COllre1 
◄.◄.90.51.00 oeRAS ~ INSTALAÇÕl!S 
880 oun, ontrneoc,ea VlnOJlldH oe ReOJl'IOa 
115 990 CESSÃO ONEROSA 

270.835,95 

88..971,99 
F.R..: 1 990 0C 

3.793.03 
F.R..: 1 990 00 

188.070,83 
f .R, 1 900 00 

Al: t .igo 2o. - O c r é dito a b e rto n a fo rma do artigo a nte rior eer á cobe rto com r e cure o .a 
proveni.ente~ dei 

SUperévft Flnancelm: 270.835,95 
Fontn de Recuao 
900 00 270.005,85 

Arti g o 3o . - Este decr e to e n t r a om vigor na d a ta d o eua publ i eillção. 

LAGOA DE SAO FRANCISCO, 02 de março de 2020 

VERIOIANO CARVALHO DE MELO 
PREFEITO MUNICIPAL 

866.982. 733-68 

ºº ºº 1v°"-<..t- ~> .,,4~ ESTADO DO PIAUI 

•

. CÂMARA MUN. ICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ 
CNPJ: 07.096.761/0001-38 

Rua Sousa Martins, nº 281 - Centro 
Santa Cruz do Piauí - Piauí 

CONTRATO OE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS TECNICOS PROASSIONAIS 

Contrato que entre ai celebram, 1 CÂMARA MUNICIPAL OE SANTA 
CRUZ 00 PIAUl-f'I, pessoa Jurldlca de direito público, .. tabeleclda na 
Rua Sousa Martins nº 281 - Centro - CEP. 64.546-000 na cidade de 
Santa Cruz do Plaul-PI, inscrita no CNPJ nº 07.096.76110001-38 nesta 
ato representada pelo seu Presidente, o Sr. Antonio Valdlr Leal 
Santoa, do outro lado o Sr. Denllaon Lopes de Sousa, braatlelro, 
casado, portador do CPF N' 795.848.293-00 e RG sob nº 1.803,308-
SSP-PI, residente a Rua Torquato Neto nº 147 - B. Boa Sorte - Plcoa
PI. Doravante denominados simplesmente de Contrauinte e 
Contratado, para fina que se especifica nu clausui.a seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a 
prestaçio de aervlçoa de useuor especial em todot os aspectos neceaalirioa ao Poder 
Leglalatlvo llunlclpal, bem como auxiliar no u-•oramento na 6rea de planejamento 
objetivando a modernlzaçio organizacional e estruturaçlo da controladorla Interna de 
acordo com u especllicaç!les contidas na Lei de controle interno vigente. A referida 
contratação terá por objetivo auxiliar a Câmara Municipal no planejamento das atlvldades e ainda. 
a plena orientação para o pleno alendimento as disposições legais e recomendações dos órgãos 
de fiscalização, cuja necessidacle comprova-se com a crescente responsabilidade com as poltticas: 
publicas ampliadas de forma significativa e complexas pelos órgãos de fiscalização das atividades: 
do Poder Legislativo, as quais permttem e justificação a contratação para o aprimoramento e 
implementação de rotinas para realização de suas atividades-fim, necessidade reveladas, tanto 
pela insuficiência de pessoal na Cêmara Municipal, quanto por caráter sazonal ao longo do ano, 
evidenciada pela objetividade esperada do trabalho a ser desenvolvido face as normativas 
vigentes e outras a serem editadas. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: A contratante se obriga a pagar mensalmente ao 
contratado. pela execu,;ao dos serviços constantes da ciáusula primeira, a impOflância de R$. 
1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) que devera ser pago até o dia 20 do mês em 
referencia, na Conta Corrente 11 .082-5 Ag6ncia 937 Banco do Bradeaco S.A n• 237 cuja 
quttação se efetivará através da emissão de recibo e nota fiscal avulsa em 03 (três) vias. 

PARAGRAFO ÚNICO - O não pagamento do valor dos serviços prestados permitira ao 
contratado o direito à cobrança de 5% de multa e 1 % de Juros, por dia de atraso. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços 
ora acertados, constantes do objeto deste contrato, serão executados pelo contratado no local por 
este escolhido sem qualquer impedimento por parte da contratante. 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO: O contratado executará os serviços 
de conformidade com os documentos e demais dados que a contratante entregar. Havendo 
evidencias de sonegação de tais elementos por parte da contratante, poderé o contratado 

_JSJ;:7o f',f .: Ir 
CLAUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO: A contratante poderá a qualquer momento, 

suspender o pagamento dos serviços do contratado, se verificar que os serviços não estão sendo 
executados ou executados em desacordo com os tennos contratuais ou que possam causar 
prejulzos ao erário ou qualquer problema de caráter administrativo. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade civil e profissional 
do contratado fixar-se-á nos serviços profissionais que executar, nos termos deste contrato, no 
Código Civil e na Legislação aplicável no caso. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO: Para maior garantia das partes e no resultado dos 
interesses, na evenlual rescisão deste contrato, amigável ou não, deverá a parte que der causa a 
rescisão, comunicar por escrito, com anlecedência mínima de 30 (trinta) dias, com a entrega dos 
livros , documentos e papeis em geral pertencenles ao contratante. 

CLAUSULA OITAVA - DOS DOCUMENTOS E MATERIAIS: Os impressos, livros fiscais, 
contábeis, pasta de documentos e demais materiais de expediente e consumo necessários à 
execução dos serviços ora contratados. senl de responsabilidade da contratante. 

CLAUSULA NONA - O prazo de vigência do presente contraio será de 07 (sete) meses, 
compreendendo o período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado 
por igual perlodo, com o consentimento das partes, através de termo aditivo. 

CLAUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro da comarca de Picos-PI, para dirimir quaisquer 
questões inerentes ao presente eonlrato, renunciando-se expressamente, as partes, a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno acordo, mandaram lavrar o presente instrumento, em 02(vias} 
vias igual teor, data e forma, que vão assinadas pelas partes e por 02 (duas) testemunhas. 

Santa Cruz do Piaul - PI, 01 de Junho de 2020. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


