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OLHO o·~aua DO PIAUJ 

ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Munlclpal de Olho D'Água do Piauí 
AV. NOSSA SENHORA DAS DORES-869 FONE: (88)3294-0008 

CEP 8«88-000 · Olho D'Ague do P/eu/ C.N.P.J 01.812.!S9/Y0001-07 
vtü.o • .... -•,v••-• Olho D '.lgua do Plaul - Plaul o-mall: 

prefmolhodagua@hotmail.com 

TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02412017 

PROCEDIMENTO Nº. 01112017 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TERCEIRO ADITIVO OE PRAZO AO CONTRATO N.º 02412017 COM 
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OE: A) CAPINA; 
B) VARRIÇÃO; C) PODA OE ARVORE D) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DE RUAS E LOGRADOUROS; E) LIMPEZA OE CANAIS URBANO; F) 
MANUTENÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; G) COLETA E 
TRANSPORTE DOS RESIDUOS SÓLIDOS (BOTA FORA) OE VIAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS 00 MUNICIPIO OE OLHO O "AGUA DO 
PIAUI, CONFORME ANEXO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM. DE UM 
LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICIPIO DE OLHO O "ÁGUA DO 
PIAUI - PI POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 
ADMINISTRAÇÃO OE OLHO D 'ÁGUA DO PIAUI - PI. E DO OUTRO, 
COMO CONTRATADA A EMPRESA VIALIMPA LIMPEZA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 07.278.136/0001-07. 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO 
PIAUI com sede na Avenida Nossa Senhora das Dores - 659 - Centro, OLHO O"ÁGUA DO 
PIAUI, CNPJ no. 01 .612.595/0001 -07, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, 
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS brasileiro, medico, residente e domiciliado nesta cidade 
de Olho o ·Agua do Piaul, portador do CPF sob o n.º 340.950.043-04, doravante denominada 
CONTRATANTE e de outro lado, empresa VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI • 
CNPJ Nº 07.278.136/0001-07 localizada na Avenida Alberto Leal Nunes, nº. 592 - Centro -
Regeneração - PI, REPRESENTADO PELO SEU PROCURADOR LEGAL O Sr. Carlos André 
Monteiro Moreira Ramos portador do CPF nº. 517.033.783-34, doravante chamada 
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologação, pela Secretaria Municipal de 
Administração, da Tomada de Preços nº.011 /2017 - CPL, conforme despacho exarado no 
Processo Administrativo nº 024/201 7 e o que mais consta do citado Processo Administrativo que 
passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em 
conformidade com as normas da Lei nº 8.666, de 21106/93, com as alterações nela introduzidas 
até a presente data, as quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado 
celebrar o presente Contrato, conduzido sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL, regendo-se 
a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO: 
1.1 - O presente aditivo ao contrato fundamenta-se nas disposições da previstos no art. 57, §1ª 

da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais alterações e atualizada pela Lei nª 

9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do TOMADA DE PREÇOS n• 011/2017, e 
resultado da licitação, devidamente homologada pelo Prefeito, com base na proposta da 
CONTRATADA, todas as partes integrantes deste contraio independente de transição. 

1.2 - O presente termo aditivo tem por objeto a alteração das cláusula quarta do Contrato 
Celebrado em 01 de Junho de 2017, do TOMADA DE PREÇOS nº 011/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA• DO OBJETO DO CONTRATO 
A CONTRATADA executará para a Secretaria Municipal de Administração de Olho D'Água do 
Piaui - PI, sob o regime de Menor Preço Global, de LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS OE: A) CAPINA; B) VARRIÇÃO; C) PODA DE ARVORE D) LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS; E) LIMPEZA DE CANAIS URBANO; F) 
MANUTENÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; G) COLETA E TRANSPORTE DOS 
RESIDUOS SÓLIDOS (BOTA FORA) DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO 
DE OLHO O 'ÁGUA DO PIAUI. CONFORME ANEXO 1, executando os fornecimentos de acordo 
com as especificações técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este 
contrato, processo administrativo n• 024/2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS PRAZOS: 
O presente contrato tem prazo de vigência aditado por 12 (sessenta) meses, a contar da 
assinatura do presente aditivo. Passando a vigorar até 31 de dezembro de 2020. Mantendo-se 
as demais clausulas intactas. 

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Contratual em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para um s6 efeito que, juntamente com duas testemunhas idôneas, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

TESTEMUNHAS: 

CPF 

OLHO O 'ÁGUA DO PIAUI (PI), 30 de Dezembro de 2019. 

ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ Nº 07.278.136/0001-07 

CONTRATADO 

CPF 

O1.HO 0-ÁOUII DO PIAUI 
ESTADO DO PIAUI 

Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Piauf 
AV. NOSSA SENHORA DAS DORES•851 FONE: {18)32fU..0008 
CEP -ll-000 · Olho D'Ag"" do Plau/ C.N.f>.J 01.812.lfflll/0001-07 

Olho o••• do Plaul - f>lauf _,,, en,fmolhod•OUf@hotro,11 com 

Promoção da Igualdade Raclal1 

DECRETO N° 013/2020, DE 10 DE MARÇO DE 2020. 

Institui o Plano Municipal de Promoção da lsualdade Racial 
(PlAMUPIR) e o Grupo de Trabalho. o PREFEITO MUNICIPAL DE 
OLHO D' ÁGUA DO PIAUI, no uso das atribuições que lhe slo 
conferidas pelo Inciso XX do artlso XX da Lei Ors&nla do 
Munidpio, 

DECRETA: 

Art. 1° Aca aprovado o Plano Municipal de Promoçlo da Igualdade Racial (PLAMUPIR). em consonlncl11 
com os objetivos indicados no Anexo deste Decreto. 

Art. 2° A Secretaria Municipal de Asslste..cl■ Social (órglo responsk,el pela Polltica de Promoção da 
Igualdade Racial) e o Gabinete do Prefeito~ aprovarlo e publlc.rlo a programaçlo das ações, metas e
prioridades do PlAMUPIR, proposhls pelo Grupo de Trabalho de que tratao art. XX deste Oecreto, 
observados os objetivos contidos no Anexo. 

Pafqrafo õnico. Os prazos pua execuçlo das ações., metas • prioridades do PLAMUPIR poderio ser 
revisados pelo Gabinete do Prefeito, mediante proposta do Grupo de Trabalho. 

Art. 3° Fia instituldo o Grupo de Trabalho do PlAMUPIR, no lmblto do Gabinete do Prefeito, Integrado 
por: 1-1. (um) r•presentante de cada um dos óralos, a sea:ulr: 
a) A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTI!NCIA SOCIAL. que o coordenará; 
b) Secretaria Municipal de Educação (Smed); 
e) Secretaria Municipal de Saúde (SMS); 
d) Secretaria Municipal de Administração (SMA); 

Pará.grafo único. Os membros do Grupo de Trabalho ficam responsã~.s pela articulaçl.o e 
monitoramento do PLAMUPIR e respectivos suplentes serio Indicados pelos titulues dos órslos nele 
representados. 
Art. 4° Compete ao Grupo de Trabalho articular e monitorar o PLAMUPIR per melo das seguintes 

atribuições: 

1 --propor ações, metas e prioridades; 

li -estabelecer a metodologia de monitoramento; 
Ili - acompanhar e avaliar as atividades de lmplementaçlo; 

IV-promover a difusão do PLAMUPIR Junto a órgãos e entidades g011ernamentais 

e nlo g011emamentals; 

V-propor ajustes de metas, prioridades e ações; 

VI -elaborar relatório anual de acompanhamento das ações do PIAMUPIR; e 
VII - propor rl!Vlslo do PIAMUPIR, semestralmente, considerando as diretrizes emanadas das 

Confer!ncias Municipais de Promoçlo da Igualdade Racial. 

Art. 5° O Grupo de Trabalho do PIAMUPIR deliberar! mediante resoluções, por maioria simples, 

c.ibendo ao(à) seu(sua) coordenador{a) o voto de qualidade. 

Art. 6"0 Grupo de Trabalho do PLAMUPIR poder! Instituir comissões técnicas com a funçlo de colaborar 
para o cumprimento das suas atribuições, sistematizaras Informações recebidas e subsidiar a elaboraçlo 

dos relatórios anuais. 

Art. 7° O regimento Interno do Grupo de Trabalho do PLAMUPIR ser6 aprovado por maioria absoluta dos 

seus membros e dispor! sobre a organlzaçlo, forma de apreciaçlo e deliberação das matérias, bem 

como sobre a composiçlo e o funcionamento das comissões técnicas. 

Art. 8° Caber! ao Órglo Gestor da Politica de Promoçlo da Igualdade racial, prover o apoio 

administrativo e os meios necessários o Grupo de Trabalho do PIAMUPIR e das comissões tl!cnlc.is. 

Art. 9" As atividades dos membros do Grupo de Trabalho do PLAMUPIR e das comissões tl!c:nlcas slo 

consideradas serviço público rell!Vante nlo remunerado. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publlc.içlo. 

Art. 11º - Rl!V<>1am-se as disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Olho D'Água do Plauf(PI), aos dez dias do m!s de 
março de dois mil e vinte (10.03.2020). 

AnOBIO~~ 
Prefeito Municipal 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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OLHO D~ .. oua DO PIAUf 

ESTADO DO PIAUf 

Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Plaul 

~ 
AV. NOSSA Sl!NHORA DAS DORl!S.11/UI FONE: (88)321U-OOOII 

ltlaMl ■ ••--••v•••• 

Cl!P --- Olho o•Agua do ,.,.111 C.N.P.J 01.1112.IUIISI0001-'l1 
Olho o•~• do PI.ui - Plaul .,_,,,.,,: PC9finolhod«eve@hotnz4ll.com 

ANEXO AfJ DECRETO N" 013/2020 

PLANO MUNIOPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA PI 

EIX01 
EDUCAÇÃO 
1 -estimular o ■cesso. • permanencl1 e ■ melhoria do desempenho de crianças~ adolescentes, Jovens • 
.-dultos do povo negro, qullombol■s e demais grupos dlscrtmln■dos, em todos os nfvels, da educaç.la 
infantil ao ensino superior. considerando as modalidades de educaçlo de Jovens e adultos e • 
tecnológica; 

U -promover a form■çlo de professof"es e profissionais da educaç&o n■ .1 ire■s ternj.tlcas definidas n111 
diretrizes curriculares naclonals para a educaç.lo das relações étnico-raciais• para o ensino de história t! 

cultura ■fro-br■sll•lra e africana; 
IU - promover polltlcas põbflcas para reduzir • evaslo escolar e • defasagem da de K;rte dos alunos 

pertencentes aos grupos étnico-raciais d iscriminados; 
IV --promover formas de combate ao analfabetlsmo entre o povo negro e demais 1rupos ~tnlco-raclals 
discriminados; 
V -9romover a lmplementaçlo da Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de2003, e do disposto no art. 
26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,do Parecer CNE/CP n• 3/2004 e da Resolução CNE nª 
01/2004, 1arantindo seu amplo conhecimento pela população; 
VI -promover e estlmular a lnduslo do quesito raça ou cor em todos os formulúio.s de coleta de dados 
de alunos em todo.s os níveis dos sistemas de ensino, põblico e privado; 
VII - apoiar I lmplantaçlo de escolas píablicas, de n,vel fundamental e médio, nas comunktades 
qullombolas e lndíaenas,. com aarantia do transporte escolar 1ratulto e demais benefícios previstos no 
plano de desenvotvimento da educaçlo; • 
VIII - apoiar as lnstitulções pllbllcas de educaçlo superior no desenvolvimento de proe:nmas • projetos 
de ensino, pesquisa • extenslo que contribuam para a lmplementaçlo • para o Impacto de polftlcas dei 
promoçao da Igualdade radal, no ensino de terceiro arau. 

EIXO2 
SAÚDE 
1-ampllar a lmplementaçlo da polftlca munlclpal de saõ..de Inteirai para do povo nearo; 
li -promover a lntec;ralldade, com equidade, na atençlo A saõde do povo nearo; 
Ili - fortalecer a dlmenslo t!tnlcorraclal no Sistema Único de Sa6de, Incorporando a elaborllçlo. 
lmplementaç&o, controle sodal e avaHaçt.o dos programas desenvotvldos pela Secretarla Munlclpal dai 

Sa6de; 
IV -illlferir e combater o Impacto biopsk:os.soclal do racf:s.mo e da dlscrimlnaç&o m, constituiçllo do perfi ll 
de morblmortalldade do povo ne1ro; 

,:nt .A~ ✓ 
~~antr..r 

V -promover ações que assegurem o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade do 

povo negro; 

VI ;mpliar o acesso do povo negro, com qualidade e humanlzaçlo, a todos os níveis de atenção à 
saúde, priorizando a questão de g!nero e idade; 

VII - preservar o uso de bens materiais e imateriais do patrimônio cultural das comunidades 

qullombolas e de terreiro; 
VIII - desenvolver medidas de promoçlo de sa6de e Implementar o programa .ca6de da famllla, nu 

comunidades qullombolas e de terreiro; 

IX --.1ssegurar a implementação do programa municipal de atenção Integral às pessoa.s com doença, 

falciforme e outras hemogloblnopatlas; 

X -desenvolver ações especificas de combate à disseminação de HIV/AIDS e demais DSTs Junto ao povo 
n~ro; 
XI - disseminar Informações e conhecimento Junto ao povo negro e de mais grupos etnlcorracials 
discriminados, sobre suas potencialidades e suscetibilidade sem termos de saúde, e os consequentes 
riscos de morblmortalidade; e 

XII - ampliar as ações de planejamento familiar às comunidades de terreiros e 
quilombolas. 

EIXO3 

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
1 -promover a Inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração da população negra, no 

mercado de trabalho, com destaque p.ara a juventude e as trabalhadoras domésticas; 
11 -promover a equidade de g!nero, raça e etnia nas relações de trabalho e combater as discriminações 

ao acesso e na relação de emprego, trabalho ou ocupaçlo; 

Ili - combater o racismo nas Instituições pl1bllcas e privadas, fortalf!cendo os mecanismos de flscallzaçlo 
quanto à prática de dlscrlmlnaçlo racial no mercado de trabalho; 

IV -promover a capacitação e a assisteneia t«nlca diferenciada à população negra; 
V -<apacitar gestores públicos para a incorporação da dimensão étnico-racial nas pollticas públicas de 

trabalho e emprego; 
VI ;mpliar o apoio a projetos de economia popu lar e solidlirla nos grupos produtivos organizados 

negros, com recorte de glnero e idade; e 
VII - propor sistema de incentivo fiscal para empresas que promovam a 

Igualdade racial. 

EIXO4 
DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA 

1 ;polar a instituiçlo do Estatuto de Igualdade Racial; 
li ➔stimul■ r ações de segurança pública voltadas para a proteção de Jovens negros, contra a viollncia; 

Ili - estimular os órglos de segurança pública municipal a atuarem com eficáda na proteção das 
comunidades de tern!lros e quilombolas; 

IV-combater todas as formas de abuso aos direitos humanos das mulheres negras e qullombolas; 
V-<!stimular a lmplementaçlo da polltlca munlclp.al de enfn!ntamento ao tráfico de pessoas; 
VI -combater a exploraçlo do trabalho Infantil, espedalmente o dom~lco. entre as crianças neeras; 
VII - ampliar e fortalecer as polltlc.as públicas p.ara n!lnserção social e econômica d" adolf!scentes e 
Jovens egressos, n!spectivamente, da Internação em Instituições socloeducativas ou do sistema 
prisional; 
VIII - com bater os estl1mas contra pessoas ne1ras; e 
IX-<!stimular ações de segurança que atendam à especificidade de negros, 
comunidades de terreiros e qullombolas. 

EIXOS 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 
1- fortalecer as ações de combate li. pobreza e à fome em OLHO DAGUA PI; Incorporando a perspectiva 
dtnlco-racial e de gr!:nero em todas H ações. de assistr!:ncia social, de :segurança alimentar e nutricional, 
com prioridade às mulheres chefes de fam!lla; 
li -promovf!r a Igualdade de direitos no aa,sso ao atendimento sócio assistencial, à segurança alimentar 
e nutricional, sem discriminação étnico-racial, cultural, de g!nero, ou de qualquer outra natureza; 
Ili - Incorporar as necessidades do povo negro nas diretrizes do planejamento das polftlcas de 
asslstl ncla social e de segurança alimentar e nutricional; 
IV - promover a articulação das polfticas de asslstl ncia saciai, de renda de cidadania, de segurança. 
alimentar e nutricional e de Inclusão produtiva, voltadas a todos os segmentos étnico-raciais nas 
divemis esferas de governo, com o setor privado e Junto às entidades da sociedade civil; 
V -<lesenvolver mecanismos de controle social de polfticas. programas e• ações de desenvolvimento 
social e combate à fome. garantindo a representação de todos os grupos ~nico-raciais nas lnstJncias de 
controle social; 
VI ;iarantlr pollt lcas de renda, cidadania, assistencia social e seaurança alimentar e nutricional para o 
povo nearo. qullombola e de comunidades de terreiros; 
VII - re1istrar Identidade ttnlco-raclal dos beneficiários nos diversos instrumentos de cadastro dos 
pro1ramas de asslst!ncia social. de se1urança alimentar e de renda de cidadania; 
VIII - fortalecer as lnterrelações do Conselho Municipal de Seguranqa Alimentar e Nutricional 
(CONSANS); e 
IX ~ rlar, fortalecer e ampliar programas e projetos de desenvolvimento social e segurança alimentar e 
nútricional, com enfase nos saberes e práticas quilombolas, de contextos sociorreligiosos de matriz: 

africana. 

EIXO6 
INFRAESTRUTURA 
1 ...,,segurar o acesso do povo negro e qullombola, urbano ou rurais,' aos programas de polltlca 

habitacional; 

li ➔stabeleear polltica de promoçlo da igualdade l'llcial nos progl'llmas de financiamento de habitação 
de interesse social sob gestlo do Governo Municipal; e 
Ili - promover o saneamento básico nas áreas habitadas pelo povo negro e q~llomboias. 

EIXO7 

DIVERSIDADE CULTURAL 
1 -promover o respeito à diversidade cultural dos grupos formadores da sociedade e demais grupos 
étnico-raciais discriminados na luta contra o racismo, a xenofobia e as intolerlncias correlata.s; 
li -estimular a eliminação da veiculação de estereótipos de g!nero, raça, cor e etnia nos meios de 
comunicaçlo; 
Ili - fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais e ampliar sua visibilidade na 
mídia; 
IV ~onsolidar instrumentos.de preservaçlo do p.atrim6nlo cultural material e imaterial dos diversos: 
grupos ~icos; 
V -11arantir as manifestações públicas de valoriuçlo da pluralidade religiosa no municlpio, conforme 
dispõe a Constl!ulçlo Federal; 
VI ➔stimular a Inclusão dos marws históricos significativos das diversas etnias e grupos discriminados, 
no calendário festivo oficial do munidpio de OLHO DAGUA PI; e 
VII - estimular a Inclusão de cotas para negros e minorias ~ lcas nas m!dlas; especialmente a televisiva, 
e em peças publlclUrtas. 

EIXOS 
COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS 
1 -promover o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades remanescentes de quilombos, 
Inserindo-as no potencial produtivo municipal; 
li -promover o efetivo controle social das pollticas públicas voltadas às comunidades n!manescentes de 
quilombos; 

Ili - promover a tllulaçlo das terras das comunidades remanescentes de quilombos, em todo o 
munic!plo; 
IV -Promover a proteção das terras das comunidades remanescentes de quilombos; 
V -promover a preservação do patrim6nio ambiental e do patrimônio cultural, material e Imaterial, das. 
comunidades remanescentes de quilombos; 
VI -promover a identificação e levantamento socloeconõmlco de todas as comunidades remanescentes 
de quilombos no município de Olho D' Água do Plaut; 
Vll - ampliar os sistemas de assist~neia t«nica para fomentar e potencialízar as atividades produtivas 
das comunidades remanescentes de quilombos, visando o apoio à produção diversificada, seu 
beneficiamento e comerclallzaçlo; 
VIII - estimular estudos e pesquisas voltados às manifestações culturais de 
comunidades remanescentes de quilombos; 

1.nt A<4.,~~~; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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IX - estimular a troca de experiencias culturais entra comunidades remanescentes de quilombos de 
OLHO DAGUA PI e do Brasil; e 
X --lncentivar ações de gestão sustentável das terras remanescentes de quilombos e • consolidação de 
banco de dados das comunidades tredicionais. 

EIXO9 

COMUNIDADES TRADIOONAIS DE TERREIROS 
1 -assegurar o canlter laico do Estado brasileiro; 
li --11arantlr o cumprimento do preceito constltuclonal de liberdade de credo; 
Ili - combater a lntolertncla religiosa; 
IV -1>romover o respeito aos reli1losos e aos adeptos de rellallles de matriz africana no Munidpio, e 
garantir aos seus sacerdotes, cultos e templos os mesmos direitos 1arantidos às outras religiões 
professadas; 
V -1>rom011er mapeamento da situação fundiária das comunidades tradicionais 
de terreiro; 
VI - prom011er melhorias de infraestrutura nas comunidades tradicionais d• 
terreiro;• 
VII - estimular a preservação de templos certificados como patrimônio cultural. 

EIXOl0 
JUVENTUDE 
1 --ampliar as ações de qualificação profissional e desenvolvimento humano voltadas aos Jovens negros, 
especialmente nas ,reas de grande aglomeração urbana; 
li -1>romover ações de combate à vlolencla contra o povo negro; 
Ili - promover polfticas pl'.lblicas nas áreas de dencla, tecnologia e Inovação que tenham como põbllco 
alvo a Juventude negra; 
IV --assegurar a participação da Juventude negra, nos espaços Institucionais e de participação soda!; 
V --reduzir os lndlces de mortalidade de Jow,ns negros; 
VI --9romover ações de reforço à cidadania e Identidade do J011em, com enfase no POIIO negro; e 
VII - apoiar ações afirmativas que objetivem ampliar o acesso e perrnanenc1a do Jovem ne1ro, na escola, 
notadamente na universidade. 

t,nt Á,<Áan'' ~~f~: 

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI 
CENTRO 
01S12505J0001-07 EJll!lrcldo: 2018 

DECRETO Nº 17 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.149 

Abre no orçamento rngente crédito adcional sup/emt!ntar e da outras provk1&cas 

O(A) PREF"~ITO(A } MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DO PIAUÍ , no uso de suas at:ribuJ.çõ@s 
legai•. 

DECRETA: 
Mtigo lo.- Fica aberto no orçamento vigenc:e , um cr6d.1to adic1.onal .suplement.ar na 
impoz:t l.n c.ia da R$1. 131 . 800, 00 diat r ibuidoa aa .a aguintaa dotaçõ4!1 ■ : 

SUplementaçAo ( + ) 1.131.800,00 
OI 01 00 OÃMAAA MUNICIPAL 

01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTE.NÇÃO E FUNCIONAM EITTO OA CÃMARA MUNICIP,- ◄,700.00 
3.3.90.14,00 DIÁRI.AS ª CIVIL F.R.: 0 001 OC 

12 

02 OI 00 

20 

24 

30 

., 

33 

001 RltCWWOII Ordlni.rloa 
100 000 o.r-.1 

01.00,1 ,0001 ,2001 .0000 
3.3..90038.00 
oo, 
,oo 000 

MANUTeNÇÃO E FUNCIONAMENTO OA CÃMAltA MUNJCIP,11 
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA Fl~CA 
RectnOII Ordinirio• 
C.,-,1 

SECRETARIA OE AOM.INISTR.AÇÃO 

04.122.0005.2040,0000 MANUnNÇÃO OOS Sl=:RVIÇO:S OE= ADMINISTRAÇÃO Gl=:R;A 
3.1.90.13.00 OBR~ÇOES PATRONAIS 
001 
,oo 000 

04.122.0005.2040.0000 
3.1 .00.18.00 
001 
100 000 

04.122.0005,2040.0000 
3.3.90. 14.00 
001 
100 000 

04.122.000S.2040.0000 
3,3'00.30.00 
001 
100 000 

04.122.0005.2040.0000 
3.3.90a38.00 
001 
,no om 

RiK.lr90• C>m!Nll"los 
Gonol 

MANUTENÇÃO OOS SERVlÇOS CE ADMINISTRAÇÃO C.ERA 
OUTRAS OESPESAS VARIAVEIS • PESSOAL CIVIL 
RKUW• Ordnt.rioa 
Gonol 

MANUTENÇÃO OOS SERVIÇOS OE ADMINISTRAÇÃO GERA 
OIÂRIAS • CIVIL 
RKtn01! Otdinárkl• 
Gonol 

MANUTE.NÇAO OOS SERVlÇOS CE ADMINISTRAÇÃO C.ERA 
MATE.FllAL OE CONSUMO 
Recuno■ Ordn6rio• 
Gon,I 

~~~~~~~~! ~~~~:.~~~~~:~~t~ERA 
Recuno9 Orúin6rioa 
r .... 1 

12,100.00 
F.R.: 0 001 0C 

~ .000.00 
F.R.: O 001 oc 

20.000,00 
F.R.: O 001 oc 

S0.000,00 
F.R.: O 001 oc 

50.000,00 
F.R.: O 001 oc 

30.000.00 
P'.R.: O 001 oc 
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02 01 00 SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO 

:W 04.122.0005.20o10.000D MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERA 130.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA f .R.: O 001 CX: 
001 RteUnOI Ordní.rios 
100 000 Genl 

02 03 01 SECRETARIA OE EOUCAç.i.O 

65 12.361.6130.2202.0000 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO FUNDA> 120,000,00 
3.3.90.30.0Q MATERIAL DE CONSUMO F.R : o 001 oc 
001 RtcWtOI OA:IIIW.1101 
200 000 Educoçto 

ee 12.3e1.e130.2202.0000 MANUTENÇÃO E OESENVOl VIMENTO 00 ENSINO FUNDA> 
3.3.90.311.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA 

100,000,00 
F.R.: o 001 oc 

001 RICW901 Otdlnir101 
200 000 EdUCIÇfO 

ee 12.381,e130.22-48.0000 AÇOES 00 PROGRAMA SALA RIO EOUCAç.l.O-OSE 10,000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO F.R.: o 001 12 
001 R......,. Ollinirtoo 
200 000 EdUCIÇfO 

02 03 02 SECRETARIA OE EOUCAç.i.O-FUNOEB 

1-48 12.se1.e130.2201 .0000 REMUNER. 00 MAGISTtRIO-ENSINO FUNOAMENTAl.•- 20,000,00 
3,3,90.38.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FISICA F.R.: O 110 1~ 
11 O Tr-. nlfelWKHS do FUNDEB • Controle Unllcedo 
230 000 FUNDEB • Mlgilt4ill0 

1 fM 12.-381.6130.2203.CXXIO MANUTENÇÃO E DESENVOL. VNENTO 00 ENSINO FUN~ 
3,3,90.38.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 

30.000,00 
F.R.: O 110 1~ 

11 0 Tr-.nsfelWldaado FUNOEB • Controle Unllcedo 
2'° 000 FUNDEB • Outro■ 

02 °' 01 FMs.FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE 

211 10.301 .0120.2181.0000 MANUTENÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE 50.000,00 
3, 1.90.11 .CIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIV1L F.R.: O 001 OC: 
001 R"""°° °"11nlrtoo 
300 000 Saüd■ 

217 10.301 .0120.2161 .0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000,00 
3,3,90,311.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS. PESSOA FISICA F.R.: O 001 OC 
001 RIQl'IOt Ordlnirtoa 
300 000 Saõde 
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02 04 01 FMs-FUNOO MUNICIPAL OE SAÚDE 

218 10.301 .0120.2161.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000.00 
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F.R.: O 001 oc 
001 Reano■ OrdiniMoa 

300 000 S.Cide 

02 05 01 FMAS-fUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL 

319 08.244,4418.2150.0000 MANUTENÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA se 20,000,00 
3,3'90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: O 001 oc 
001 Rectl"IOti Otdlnirlos 
,10() 000 AMllilndaSodal 

321 08.2-44.4416.2150.000D MANUTENÇÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA se 30.000,00 
3.3.90,311.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F1SICA F.R.: O 001 oc 
001 RectnOI Ordlnirlo1, 
,10() 000 -lilndaSodal 

334 08.244.4418.21S7.00DD MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV 10.000,00 
3.3.90.311.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F.R.: O 001 oc 
001 Reanoti Ordinirioa 
,10() 000 -lilndaSodal 

02 05 02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS 

~ 08.244.4418.21:16.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE ASSISTENCIA SOCIAL 10,000,00 
3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL F.R.: O 001 OC 
001 RICU'IM Ordlnlrloa 
,10() 000 Alollilnda Sodal 

02 00 00 GABINET'E 00 PREFEITO 

374 04.122.2205.2041 .0000 MANUTENÇÃO 00 GABINETE 00 PREFEITO 20.000,00 
3.3.90.14.00 DIARIAS • CIVIL F.R.: O 001 OC 
001 RectnOI 0rólnir10S 
100 000 Gorol 

378 04.122.2205,2041 .0000 MANUTENÇÃO 00 GABINETE 00 PREFEITO 10,000,00 
3,3,90.38.00 OUTROS SERVIÇOS OE T'ERCEIROS • PESSOA FISICA F.R.: O 001 OC 
001 RKUnDtOrdin:irioa 
100 000 Gorol 

02 07 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


