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PORTARIA Nº 054/2020. 

Ementa: "CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS 
DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE 
MERENDA ESCOLAR. " 

O Prefeito de Prata do Piaui-PI , WILLHELM BARBOSA LIMA, no uso de suas 

atribuições e prerrogativas legais, conforme a Constituição Federal de 1988 Art. 211 e LDB 

Nº 9394/96, Artigo 8°, 11 e 18 de acordo com os decretos nº 015 , de 17 de março de 2020, 

(Art. 1°, §1° e §2°, a Secretaria da Educação, que corresponderam às férias antecipadas e 

ajustes necessários aocumprimento do Calendãrio Letivo 2020). Decreto n° 017, de 31 de 

março de 2020, (Prorrogandoas medidas preventivas de saúde em combate à COVID-19, 

âmbito geral, suspendendo as aulas, confonne Art. 1°, §1º e§2º) e decreto n° 018, de 14 de 

abril e decreto n° 021 de 21 de junho de 2020 (de mesmo teor preventivo de saúde) e Em 

Consonância comArt. 8º da Resolução de n° 061/2020 do Conselho Estadual de Educação 

do PI. onde conforme inciso Ido art.17 da Constituição Federal 

RESOLVE: 

Art. 1 º Ficam constitufdos e nomeados Membros da Comissão do processo de 
distribuição do Kit de Merenda da Alimentação Escolar. 

1. Representante da Secretaria Municipal de Educação - José Augusto de 

Morais, CPF nº 751.625.393-68, desde já nomeado parapreddir e 

fiacalizaro processo de distribuição do kit de merendada alimentação 

escolar. 

II. Representante da Secretaria Municipal de Educação - João Lopes 

Barbosa, CPF nº 100. 752. 798-60, desde já nomeado para secretariar e 
fiscalizara processo de d istribuição do kit demerendada alimentação 

escolar. 

m. Representante do Conselho da Alimentação Escolar-CAE - Zedequias 

Barbosa Lima, CPF. nº 126.976 .388-14, desde já nomeado 

paracoordenar e Oacalizaro p rocesso de distribuição do 

kitdemerendada alimentação escolar. 

IV. Representante do Conselho da Alimentação Escolar-CAE - Jackeline 

Gomes Barbosa Soares, CPF. nº 000.163.053-96, desde já 

nomeadapara fiscalizare entregara processo de distribuição do 

kitdemerendada alimentação escolar. 

v. Representante do Conselho da Alimentação Escolar-CAE - Francisca 

das Chagas Lopes Barbosa, CPF. n º 778.727.033-00, d esde jã 

nomeadapara fiscalizare entregara processo de distribuição do 

kitdemerendada alimentação escolar. 

VI. Representante da S ecretaria Municipal de Assistência Social - Andréia 

Maria da Sílva, CPF. nº 024.600.493-23, desde jâ nomeadapara 

fiscaliza.re entregaro processo de distribuição do kitdemerendada 

a limentação escolar. 

VII. Representante da Secreta.ria Municipal de Assisténcia Social - Ana 

Jêssica de Moura, CPF. n• 049 .875.843-52, desde já nomeadapar a, 

fiscali.zare entregaro processo de distribuiçã o do kitdemerendada, 

alimentação escolar. 

VIU. Representante da Secretaria Municipal de Saúde - Dallyla Palom,. 

Brito, CPF. nº 049 .937.493-25, desde j á nomeadapara fiscalizare 

entregara processo de distribuição do kitdemerendada alimentação 

escolar. 

IX. Representante da Secretaria Municipal de Saúde - lvoneide Alves de 

Sousa, CPF. nº 051.821.423-07, desde jâ nomeadapara fiscali:oare 

entregaro processo de distribuição do kitdemerendada alimentação 

escolar. 

X. Representante do Conselho Tutelar - Maria de Fátima Bezerra Lima, 

CPF. nº 350.071 .173-15, desde jã nomeadapara fiscalizare entregaro 

processo de distribuição do kitdemerendada alimentação escolar. 

XI. Representante do Conselho Tutelar - Damiana da Silva Oliveira, CPF. 

nº 604.678. 733-56, desde já nomeadapara fiscalizare entregaro 

processo de distribuição do kitdemerendada alimentação escolar. 

Art. 2º - O periodo do mandato dos membros desta comissão, é enquanto 
perdurar o período emergencia\ decorrente da pandemia do coronavírus. 

Art. 3º - Compete à Comissão do Processo de distribuição de Kits 
dePrata do Piauí-PI todas as atividades relacionadas ao processo. A Comissão 
deverá articular, relacionar e levantar dados com as classes, cumprindo os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 
eficácia, da imparcialidade e da probidade administrativa, bem corno todas as 
normas prescritas na Leis supracitadas e com as alterações posteriores que lhe 
foram dadas em atendimento ao interesse público. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

DECRETO nº 026/2020. 

·ulho de 2020. 

Willhelm Barbosa Lima 

Proíelto d.e Prata d.o Piaui·PI 
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Dispõe Sobre Luto Oficial no 
Município e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Prata do Piauí. no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o que dispõe a lei Orgânica do Município. e, 

CONSIDERANDO, Luto pelo Falecimento do Deputado Federal; 

DECRETA 

Art. 1º Luto Oficial nas repartições Publicas do Município por 03 (três) 
dias, em sinal de pesar pelo falecimento do Deputado Federal o Sr. Assis Carvalho. 

Art. :ZO Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposições em contrario. 

Prata do Piauí - PI. 05 de Julho de 2020 
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