
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

145Ano XVIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 04 de Agosto de 2020 • Edição IVCXXVII

- ------- -·· ·-r --i-
DBCRBTO N· 139, DB 03 ele ..... to dlo, :acno. 

. . 1 - • 
Dispõe sobre mantença daa normas 
lios dccn!tos 128 de 18 d ' março de 

[
f!~O, f 2?, de d2 ''de é.bril 1d~ 20~,0 e 

.1. ~,i ,de. _o d cJ maio, de I 2020,- 11 
ecreto d4 de Cj2 de junh~ 202b e d 

becreto ~3 de l 19 de dunh/' de '202 
bdosl, refc1 dos com medidas d 
t:omiv,.te a lj:,andcrnia ~a dovu:S- 19 e 
da outras providencias. 

O PREJl'BITO DO MUNICfflO DB boMINOOS MOURÃO • 

PIAuf, no uso das atribuições cons titucionais e lega is de seu ca.rgo e 

t e ndo cm vista o disposto na Lei Orgâ nica do Mu.niclpio. 

C O NSIDBRANDO a DcclareçAo de Emergên cia em Saúde 

Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS - cm 30 de janeiro de 2020, cm dccorn!nc ia d a infecção 

humana pelo novo coronavirus (COVID-19), bem como a Declaração de 

Emergt ncia de Saúde Pública de lmport.Ancia Nacional , por m eio d a 

Portaria n º 188/OM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos tennos do 

Decreto Federal n º 7 .616, de 17 de novembro de 2011 , al êm do Decreto 

Estadual n • 18.884 de 16 de março de 2020; 

CONSIDBRANDO os Decretos M u nicipais 128. 129, 131 , 

134 e D ecreto 138 de 19 de j unho 2 0 20, que tratam sobre o 

e nfrenta.m e nta e m e d id a s n ecessárias e m combate a COVl O-• l 9; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadu al 18.9 42 de 16 de 

Abril d e 2020 ? que t rata da d eclaração d e calamidad e pü.blica n o Estado 

d o Pia uí cau sad o pelo desastre natur al c lassificado e codific ado como 

doença infecciosa virat A COVID- 19 e os demais d ecretos esta.duais que 

tratam d as m e didas d e e nírcnta.rnen to a. P and emia C O VI D -19; 

CONSIDERANDO, · finalmente, a neceasidadc de se 

manter a prestação dos servi,90s ptlbllcoa e de dar continuidade u 
medidas no ãmbft'.o• municip,? ~ l> · 1/rirre~taml!nt'o • . situação de 

eme~ncià em saüde pública, '"' 1' ., t •1 ' • f • '' 
H;-<, ·; ::,,, l l 1 • ■ : 1 ,, 

' /1,' 
Art. lª. Fica ' mantida toclas .J.s nonnáà - e 'dirétrizea 

contidas nos decretos 128 de 18 de março 1d~, 2Ó2Ô, 1291ae 02 de atiril 

de 2020, 131 de 02 de m aio de 2020, Decreto 1'34 de 02 d-e junho 2020 e 

Decreto 138 de 19 de junho de 2929 ato: ul~ -'?t ~df,libe~o. 

Art. 2•. - .•· • rcatabclêci<~l os atendimentos 
, f t. ' ,1 (. • il 

odontólogicos no município de 1Domingo,, ·Mbu,:t.o-PI, na modalidade 

Urgencia e em ergencia do atendimento. resguardado a obscrvancia daa 

medidas de dll.tÁWcfraffu!nt'.ó'' e · d1'mais cuidado · no combate a 

disseminação da. 'COVIO: 19. • · 

Art." -3- • Este Decreto entra cm vigor na data de sua 

publicação, retroágÍndcd ;eus· efeitos ao d.ia 01 de julho de 2020, com 

~gene~ ato: dia 17 de agosto de 2020. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE 

. , Gabinete do Prefeito Municipal de Domingos Mourão -
Píaúl, aos tres dias do mcs de agosto de 2020. 

LXCENÇA Nº 003/2020 

Doming o s 
Mourão 

na caminho certo. · 

O Prefeito Municipal de Domingos Mourão. no uso de 
suas atribuições legais cominadas com a competência de que trata o artigo 3 º 
da lei nª 6 .567, de 24 de setembro de 1978, obedecidas às d isposiçõ es 
constantes na Portaria nª 266, de 1 O de julho de 2008, do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM resolve licenciar 
empresa-L.S. -de-Carvalho Santos, CNPJ 30. 169.892/0001 - 1 O, instalada na, 
Avenida Hamilton de Sousa Cavalcante. 957 , Morro da Ana, Piripiri-PI , para 
extrair a substancia mineral areia no Rio Piracuruca em Domingos Mourão, a 
partir da propriedade "Há Mais Tempo" , para extra ir a substancia mineral areia 
no Rio Piracuruca do lado de Domingos Mourão-PI, a partir da propriedade 
da Sra. Gilca da Cruz Castro com Registro no Cartório Valdemar Freitas, 
comarca de Pedro - li, 1º Oficio, sob nº 7599, , limites com o município de 
Brasileira. A areia será voltada para construção civil imediata. Esta licença 
possui prazo de 01 (UM) ano, a partir de sua emissão e publicação. Conforme 
documento juntado, delimitando-se pelos vértices: 

COORDENADAS 
L•titude Lon11itude 
04º11'12"706 1-41 º27'56"090 

-04ª11 'l 3"356 1-4 J º27'56"092 
L.o4° l•l ' 13"358 -41 º27'55"628 
04°11'12"120 l-41 º27'5 l "328 
04°11'12"440 1-4 1 º27'49"835 

l-o4•11·1s"844 1-41 "27'46"364 
04° 11'16"286 "41 º27'41"818 
04º 11'13"325 1-41 º27'32"387 

l-04° 11'12"761 1-41 "27'25"922 
04º11'13" 134 "41 º27'23"314 

l-04° 11'18"157 1-41 º27'16"218 
04° 11'19"708 "41 °27'15"013 

l-04° 11'25"350 1-41 º27' 12"493 
l-04°11'33"889 k 1 º27'06"557 
04°11 '36"373 -41 ª27'04"2 19 

l-04 ª 1 l '3 7"682 -41 °27'01 "762 
-04°11'38" 117 -41 "26'57"973 
04°11 '37"799 1-4 1 º26'56"323 
04º 11'37"480 l-4 1 "26'54"647 
04° ll '35"74-\ 1-41 º26'52"486 

04° 1 l '35''233 -41 "26'52"891 
"°4°11'36"871 -41 º26'54"927 
'"°4º 11'37" 160 -41 º 26'56"444 
04º 1 t '37"4S9 -41 "26'57"~l!. 
04° 1 Í'37"049 1-4 l "27'0 l "566 
04ª11'35"848 -11 1 ª27'03"82 1 

kl4• 1 j •3J"477 1-41 °27'06"053 
l-04° 11 '25"027 1-4 1 "27' 1 l."927 
"°4°11'19"370 1 l-4 1 °27'l 4"454 
04°11 '17"68I -41 º27'1 5'766 
04° 11'12"511 1-41 °27'23"068 

Lo4° 11 '12" 106 k 1 º27'25"904 
L-04° 11 ' 12"683 -41 °27'32"513 
04°11'15"626 -4 l "27'4 l "886 
04ª 11 '15"219 41 º27'46"074 
04° 11 '11 "843 l-41 "27149"516 
04° 11'11"450 -41 °27'51"35I 
04° 11 '12"707 -41 "27'55"7l8 

L.o4° t 1' 12"706 -41 ª27'56"090 

As atividades de extração somente poderão ter Inicio após a obtenção: 

1 . REGISTRO DE LICENCIAMENTO perante o DNPM, em conformidade 
com o disposto no art. 3º da Lei n• 6 .567, de 1978, e da Portaria ONPM 
nª 266/2008. 

2. LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O.) expedida pelo órgão ambiental 
competente (SEMAR), de acordo com a resolução do CONAMA de n • 
10, de 06 de dezembro de 1990. 

Referidos documentos devem ser apres~ntad,os no Municlpio para as 
cominações legais e administrativas de praxe. 

Gabinete do Prefeito de Domingos Mourão- PI, aos 09 dias do 
mês de julho de 2020. 

Publique-se, arquive-se. 

Júlio César Barbosa Franco 
P,..C.,íto Municipal da 

OOMINGOS MOURÃO 
C PF, 1133.863.293-00 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


