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LEI ORDINÁRIA

 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI Nº. 3.040, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015 

 
Reconhece como pública e consolidada as posses, pela 
Diocese de Parnaíba, dos imóveis onde estão localizadas 
a Igreja de Nossa Senhora da Graça (Igreja Catedral da 
Diocese de Parnaíba) e a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário e dá outras providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere o art. 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba, 

 
CONSIDERANDO que é de conhecimento público que a Igreja de Nossa Senhora da Graça e a Igreja 

Nossa Senhora do Rosário estão edificadas em terrenos localizados na Praça da Graça, nesta cidade; 
 

CONSIDERANDO  que os templos são locais de culto religioso e da difusão da doutrina religiosa 
da Igreja Católica Apostólica Romana desde o início do povoamento de nosso Município; 

 
CONSIDERANDO que a Igreja Católica, por meio de suas autoridades eclesiásticas, sempre manteve 

a posse e a boa administração dos referidos templos, tendo continuamente despendido recursos para a sua 
conservação, restauração e adaptação; e 

 
CONSIDERANDO a importância religiosa, histórica e cultural das referidas edificações para a 

cidade de Parnaíba, bem como para o patrimônio histórico nacional,  
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 

 
Art. 1º. Ficam reconhecidas como públicas as posses, assim consideradas pela destinação dada e 

consolidada, dos imóveis descritos no art. 2º desta Lei, exercidas pela Diocese de Parnaíba (CNPJ nº. 
06.550.586/0001-44). 

 
Art. 2º. Os bens imóveis assim se descrevem: 
I – Um lote de terra urbano, situado no quarteirão formado pelos logradouros Praça da Graça, Rua 

Monsenhor Joaquim Lopes, Av. Getúlio Vargas e Rua Alcenor Candeira, situado no Centro de Parnaíba-PI, 
no qual está edificada a Igreja de Nossa Senhora da Graça e anexos, com os seguintes limites: Frente 
limitando com a Praça da Graça, medindo 42,50m (quarenta e dois metros e cinquenta centímetros); Lado 
Direito limitando com a Rua Monsenhor Joaquim Lopes, medindo 36,50m (trinta e seis metros e cinquenta 
centímetros); Lado Esquerdo limitando-se com a Câmara Municipal e a Academia Parnaibana de Letras, em 
seguimentos quebrados medindo 14,50m (quatorze metros e cinquenta centímetros) e 17,00 (dezessete 
metros); Fundos limitando com José Maria Sousa e outros, em seguimentos quebrados medindo 29,00 (vinte e 
nove metros), 4,00 (quatro metros) e 16,00 (dezesseis metros), com área total de 1.526,00m² (mil e quinhentos 
e vinte e seis metros quadrados) e um perímetro de 161,50m (cento e sessenta e um metros e cinquenta 
centímetros); 

DECRETOS

 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº. 2.464/2015. 

 Regulamenta a eleição direta para Diretores e 
Diretores Adjuntos da Rede Municipal de Ensino. 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso 

II do artigo 77 da Lei Orgânica do Município, 
 
DECRETA: 

 
 

TÍTULO I DA FINALIDADE  
Art. 1º. Este Decreto institui a eleição de Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. 
Parágrafo único. A denominação de Diretor refere-se a servidor que exerce a função gratificada prevista no §3º, artigo 41, da Lei Complementar nº. 001/2009, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Parnaíba, e de Diretor Adjunto o servidor que exerce a função gratificada prevista nos 

§§5º a 7º, do artigo 41, da mencionada Lei. 
 
 TÍTULO II 

DA ELEIÇÃO E DA DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
 
 

CAPÍTULO I 
DA DIREÇÃO  

Art. 2º. As Escolas que integram a Rede Municipal de Ensino terão um Diretor e um Diretor Adjunto. 
I – o Diretor é responsável pela coordenação de todas as atividades docentes e técnicos-

administrativos da Escola Municipal bem como explicitadas no Contrato de Gestão; 
II – o Diretor Adjunto auxiliará o Diretor em suas atividades e será o seu substituído em suas faltas e impedimentos. 
§1º. Nas escolas municipais que funcionem dois turnos e possuem mais de 100 (cem) e menos de 500 alunos somente haverá eleição para Diretor. 
§2º. Nas escolas municipais a partir de 500 (quinhentos) alunos ou em funcionamento em 03 (três) 

turnos deverá ser eleito um Diretor-Adjunto. 
§3º. Nas escolas municipais com até 100 (cem) alunos não haverá eleição e a nomeação do Diretor se dará por livre ato do Poder Executivo. 

II – Um lote de terra urbano, situado no quarteirão formado pelos logradouros Rua Oscar Clark, Rua 
Pires Ferreira, Rua Duque de Caxias e Rua do Rosário, situado no Centro de Parnaíba-PI, no qual está 
edificada a Igreja Nossa Senhora do Rosário e anexos, com os seguintes limites: Frente limitando com a Rua 
Oscar Clark, medindo 23,00m (vinte e três metros); Lado Direito limitando com a Casa Mark Jacob, 
medindo 34,20m (trinta e quatro metros e vinte centímetros); Lado Esquerdo limitando-se com a Rua do 
Rosário, medindo 36,00m (trinta e seis metros); Fundos limitando com a Rua Duque de Caxias medindo 
23,90 (vinte e três metros e noventa centímetros), com área total de 821,00m² (oitocentos e vinte e um 
metros quadrados) e um perímetro de 117,10m (cento e dezessete metros e dez centímetros). 
 

Art. 3º. Fica o Cartório de Registro de Imóveis autorizado a promover os atos que se fizerem 
necessários para lavratura dos registros de imóveis das áreas de que trata esta Lei, bem como as averbações 
das edificações nelas contidas, devendo figurar a Diocese de Parnaíba como legítima proprietária. 

 
Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, em 09 de outubro de 2015. 

 
 

FLORENTINO ALVES VERAS NETO 
Prefeito Municipal 

Art. 3º. As escolas municipais de níveis e modalidades de ensino diferentes que funcionem no 
mesmo espaço físico terão um único Diretor e um Diretor Adjunto. 
 

Art. 4º. Os cargos de Direção deverão ser ocupados por quem possua escolaridade compatível com o nível de ensino ministrado na Escola municipal e tenha disponibilidade para o exercício da função. 
 
Art. 5º. São atribuições gerais do Diretor e do Diretor Adjunto: 
I – representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento; II – coordenar, em consonância com o conselho escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do 

projeto administrativo, projeto político pedagógico e do regimento interno escolar assegurando o 
cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

III – organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas especificações, manter 
atualizados os registros funcionais dos servidores lotados na escola; IV – coordenar o processo de avaliações das ações pedagógicas e acompanhamento das avaliações 
externas desenvolvidas na escola; V – apresentar, anualmente, ao conselho escolar, registrando em ata do referido colegiado, os 
resultados da avaliação interna e externa da escola e as avaliações das ações pedagógicas desenvolvidas na 
escola; 

VI – apresentar, anualmente, à Secretaria da Educação, registrando em ata deste órgão, e à 
comunidade escolar os resultados da avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino e ao alcance das metas estabelecidas; 

VII – apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e à comunidade escolar a avaliação e 
cumprimento do Projeto-Pedagógico da Escola e as escolas que visem à melhoria da qualidade do ensino e 
ao alcance das metas estabelecidas; 

VIII – manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação; 
IX – dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas dos órgãos do 

Sistema de Ensino, com as devidas especificações em contrato de gestão, conforme Edital; 
X – cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 
 Art. 6º. Para candidatar-se aos cargos de Diretor e Diretor Adjunto, o interessado deverá preencher 

os seguintes requisitos: 
I – ser efetivo e pertencer ao quadro do magistério público municipal; II – ter cumprido o estágio probatório; 
III – estar em cumprimento efetivo, no mínimo de 01 (um) ano, em exercício docente na escola a 

cujo cargo de direção esteja concorrendo; IV – possua curso superior em Pedagogia ou Licenciatura Plena em área especifica ou Normal 
Superior quando possuir pós-graduação em gestão escolar, ou quando bacharel possuir Pós-graduação na 
área de Educação; 

V – dispor de carga horária para o cumprimento de regime de trabalho de quarenta horas/aulas 
semanais; VI – não estar respondendo a processo administrativo disciplinar; 

VII – ter apresentado a carta de intenção para candidatura no prazo legal, conforme previsão de 
Edital. 
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DECRETOS
Cont. DECRETO Nº. 2.464/2015. 
 

§ 1º. Nas escolas conveniadas onde não houver candidatos para os cargos de diretor e diretor adjunto 
a indicação será feita Chefe do Poder Executivo ou pela entidade mantenedora desde que aprovadas pelo 
Executivo Municipal. § 2º. Nas escolas onde, por ausência de chapas concorrentes ou por não haver interessado ou que não 
preencham os requisitos do inciso IV do art. 6º deste Decreto, caberá a indicação do Diretor e do Diretor 
Adjunto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

§ 3º. Nos estabelecimentos de ensino que vierem ser construídos e inaugurados durante a vigência do 
mandato de Diretor e Diretor Adjunto eleitos em 2015, caberá ao Chefe do Poder Executivo a indicação de 
Diretor e Diretor Adjunto. 

 
 

CAPÍTULO II DA ELEIÇÃO  
Art. 7º. Os Diretores e Diretores Adjuntos de Escolas Municipais serão escolhidos em eleições 

diretas, para um per íodo de 02 (dois) anos, só podendo ser reeleitos para mais um período de igual duração. 
Após esse período, Diretor e Diretor Adjunto só podem voltar a candidatar-se depois do intervalo de 02 
(dois) anos. 

§ 1º. Os Diretores e/ou Diretores Adjuntos não poderão ser removidos da Escola Municipal no prazo de duração do respectivo mandato, salvo como penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar. 
§ 2º. Os Diretores e/ou Diretores Adjuntos ficam impedidos de serem removidos da Escola 

Municipal por 01 (um) ano após o término de seu mandato, salvo por interesse público. § 3º. Os candidatos não eleitos a Diretor e Diretor Adjunto não poderão ser removidos da Escola 
Municipal, por 01 (um) ano após a eleição, salvo por interesse público. 

§ 4º. O Chefe do Poder Executivo nomeará os eleitos até 30 (trinta) dias após a proclamação oficial, 
que deverão ser empossados no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição. 

§ 5º.  Mediante a posse, o Diretor e/ou o Diretor Adjunto procederão à assinatura do contrato de gestão, em data especificado em edital próprio.  
 
Art. 8º. A eleição será realizada no mesmo dia, em todas as Escolas Municipais aptas, conforme art. 

2º, cabendo à Secretaria Municipal de Educação baixar normas complementares, mediante Edital de 
Convocação para Eleições, que sejam necessárias à sua realização. 

§ 1º. As eleições se processarão no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias e no prazo máximo de 90 
(noventa) dias após a publicação deste Decreto, cuja data de vigência servirá de parâmetro para todas as 
eleições. 

§ 2º. As eleições se processarão no mês de novembro de cada período eleitoral. 
  

CAPÍTULO III 
DO SISTEMA DA ESCOLHA E VOTAÇÃO  

 Art 9º. Os Diretores e Diretores Adjuntos serão eleitos, no sistema do voto majoritário, por um 
colegiado composto por: I – Professores, especialistas em Educação e servidores em exercício na Unidade Escolar; 

II – Alunos da Unidade Escolar com idade igual ou superior a 12 (doze) anos; 
III – Comunidade representada pelos pais ou responsáveis pelos alunos, sendo uma pessoa por 

aluno. 
 
Art. 10. O quórum eleitoral mínimo de comparecimento para homologação da eleição será de, pelo 

menos, 50% (cinquenta por cento) dos eleitores constantes na lista de aptos para votarem, por categoria, 
homologadas pela comissão local de cada Unidade de Ensino. Parágrafo único. Para fins de quórum serão contabilizados os votos validos, os votos brancos e os 
votos nulos. 

 
Art. 11. Caso não haja quórum eleitoral mínimo, não será procedida a apuração dos votos. Tomadas 

as cautelas de praxes e feitos os devidos registros de ocorrência será encerrado o processo eleitoral, ficando 
as nomeações de Diretor e Diretor-adjunto ficando a cargo do chefe do Poder Executivo Municipal. 

Cont. DECRETO Nº. 2.464/2015. 
 

IV – receber, apurar e emitir parecer sobre denúncias formais, acompanhadas de prova, de 
procedimentos ilícitos empregados na campanha eleitoral; 

V –  aplicar as penalidades de advertência pública à integrante da Comunidade Escolar por 
infringência ao estabelecido neste Decreto; 

VI – decidir sobre impugnações de urna; 
VII – decidir, em grau de recurso, sobre a validade do voto e sobre a aplicação de sanções aos 

candidatos; 
VIII – elaborar mapa final com os resultados da eleição e encaminhá-lo Comissão Eleitoral Central. 

  
CAPÍTULO V 

DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS  
Art. 18. A inscrição dos candidatos a Diretor e Diretor Adjunto da Escola Municipal será feita em 

requerimento conjunto, encaminhado à Comissão Eleitoral Escolar, com indicação do cargo a que cada um 
concorre. 

 
Art. 19. A inscrição dos candidatos será feita junto à Comissão Eleitoral Escolar, nas dependências 

da Escola, no horário normal de funcionamento, até 15 (quinze) dias antes da realização do pleito eleitoral. § 1º. Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do período de inscrição. 
§ 2º. A relação contendo nomes dos candidatos inscritos será afixada em quadro de avisos da Escola 

Municipal, no primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. § 3º. Nenhum candidato poderá concorrer, simultaneamente, em mais de um estabelecimento de 
ensino ou em mais de uma chapa na mesma escola. 

§ 4º. Caberá a qualquer membro da comunidade escolar fazer a impugnação de candidaturas até 72 
(setenta e duas) horas após a divulgação da relação com o nome dos inscritos, cabendo à Comissão Eleitoral 
Escolar apreciar e decidir. 

§ 5º. Havendo pedidos de impugnação, estes serão decididos pela Comissão Eleitoral Escolar, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do dia seguinte ao da impugnação. 

§ 6º. Na escola em que não houver impugnações a Comissão Eleitoral Escolar homologará de 
imediato as chapas inscritas, dando publicidade ao ato no prazo de 24(vinte e quatro) horas. 

§ 7º. Os demais recursos, sem efeito suspensivo e interpostos por escrito perante a Comissão 
Eleitoral Escolar serão decididos em até 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 8º. Dos recursos não decididos pela Comissão Eleitoral Escolar caberá apelação em segunda e 
última instância à Comissão Eleitoral Central, que decidirá no prazo de 48(quarenta e oito) horas. 
 

 Art. 20. A eleição processar-se-á por voto direto, secreto, facultativo, pessoal e será dado em cédula 
única. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DO CADASTRO DOS ELEITORES 

 Art. 21. O cadastramento dos eleitores deverá ser realizado até 50 (cinquenta) dias após a vigência 
deste Decreto. 

I – é de responsabilidade da escola proceder ao cadastramento dos eleitores e do Conselho Escolar 
constituir a Comissão Eleitoral Escolar para coordenar, executar, escrutinar e proclamar o resultado das 
eleições; 

II – os professores, especialistas em educação e funcionários deverão ser cadastrados em todas as 
escolas em que exercem suas atividades, de acordo com o cargo que ocupam;  

III – deverão ser cadastrados todos os alunos da escola que venham a completar 12 (doze) anos até o 
dia da eleição; 

IV – deverá ser cadastrado um dos pais ou um responsável pelo aluno, não podendo haver mudança 
de nome após cadastramento. Em caso de conflito, o Conselho Escolar definirá quem será votante; 

V – os professores, especialistas em educação e funcionários que se encontrem em gozo de férias, 
licença gestante, licença para tratamento de saúde e licença prêmio, deverão ser cadastrados na escola onde 
estão lotados; 

VI – os professores, especialistas em educação e funcionários que se encontrem em licença sem 
vencimento ou à disposição de outro órgão não poderão ser cadastrados; Art. 12. Em caso de empate na apuração dos votos, será considerado eleito por ordem de preferência 

o candidato a gestor que: 
I – tenha maior tempo de serviço na unidade de ensino na Unidade de Ensino que pretenda dirigir; 
II – tenha maior tempo de serviço no magistério da rede pública municipal; 
III – tenha maior titulação na área educacional, considerados pela ordem, doutorado, mestrado e 

especialização. 
 

Art. 13. Em caso de vacância tomará posse o candidato classificado em segundo lugar e assim 
sucessivamente. Se esse não assumir à função caso haja algum impedimento, no curso de 90 dias será 
realizada nova eleição para exercer a função até o transcurso final do mandato. 

 
Art. 14. O Processo seletivo será anulado nas seguintes hipóteses: 
I – se os votos brancos e nulos superarem o total dos votos validos; II – comprovada a pratica de coação pelos candidatos aos participes do processo seletivo 

democrático ou de atos que promovam a desordem na Unidade Ensino durante todo o processo de seleção 
desde que maculem todo o processo seletivo. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 15. As eleições para Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas da rede municipal de ensino 

serão coordenadas por uma Comissão Eleitoral Central. 
 
1º. O Secretário de Educação nomeará a Comissão composta de 05 (cinco) membros titulares e 04 

(quatro) suplentes, sendo: 
I – 02 (dois) membros titulares e 01 (um) suplente indicados pela SEDUC; 
II – 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente indicados pela SINTE; 
III – 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente indicados pela ACEP; 
IV – 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente dos pais ou responsáveis indicados pelo CME. 
2º. Não poderão integrar a Comissão Eleitoral Central ou a Comissão Eleitoral Escolar nenhum 

candidato, seus cônjuges e parentes até 2º grau, bem como membro do magistério que esteja no exercício da 
função de diretor. 3º. A Comissão Eleitoral Central escolherá, entre seus membros, o presidente, o vice-presidente e o 
secretário, na primeira reunião. 
  Art. 16. As eleições no âmbito da escola municipal serão coordenadas por uma Comissão Eleitoral 
Escolar, composta de 07 (sete) membros, sendo 05 (cinco) titulares e 02 (dois) suplentes, indicados pelo 
Conselho Escolar e nomeados pelo Secretário Municipal de Educação. 

§ 1º. A Comissão Eleitoral Escolar terá a seguinte composição: 
I – 02 (dois) representantes de professores ou especialistas em educação; 
II – 01 (um) representante de servidor; 
III – 01 (um) representante de aluno com idade igual ou superior a 12 (doze) anos; 
IV – 01 (um) representante de pais ou responsáveis; 
V –  02 (dois) suplentes. 
§ 2º. A Escola deverá designar sua Comissão Eleitoral até 40 (quarenta) dias que antecedem a data 

das eleições. 
§ 3º. Na Escola em que não existir Conselho Escolar, a Secretaria Municipal de Educação designará 

sua Comissão Eleitoral Escolar, de acordo com os critérios previstos neste artigo e respectivos parágrafos. 
§ 4º. A Comissão Eleitoral Escolar escolherá, entre seus membros, o presidente, o vice-presidente e o 

secretário, na primeira reunião. 
 
Art. 17. À Comissão Eleitoral Escolar compete: 
I – coordenar o processo de inscrição das candidaturas; 
II – fiscalizar a observância das normas estabelecidas no processo de consulta objeto deste Decreto; 
III – determinar os locais de votação dentro do espaço físico da escola; 

VII – o cadastro deverá obedecer ao modelo do formulário fornecido pela Comissão Eleitoral 
Central; 

VIII – o cadastro de eleitores deverá ser encaminhado à Comissão Eleitoral Central até 05 (cinco) 
dias após o encerramento do prazo para sua elaboração. 

 
 CAPÍTULO VII 

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS  Art. 22. A mesa receptora de votos será composta, preferencialmente, de 01 (um) docente, 01 (um) 
servidor técnico-administrativo e de 01 (um) discente, juntamente com os seus respectivos suplentes, 
previamente designados por cada Comissão Eleitoral Escolar. 

§ 1º. O presidente da mesa será indicado pela Comissão Eleitoral Escolar. § 2º. O presidente da mesa receberá da Comissão Eleitoral Escolar o material necessário a todos os 
procedimentos de consulta. 

§ 3º. Cabe ao presidente da mesa dirimir todas as dúvidas e problemas suscitados por ocasião dos trabalhos.  
§ 4º. Das decisões do presidente da mesa cabe recurso à Comissão Eleitoral Escolar. 
§ 5º. Na falta de qualquer dos representantes das categorias mencionadas no caput deste artigo, os 

substitutos poderão ser designados entre as demais categorias participantes. 
 Art. 23. Em caso de ausência eventual do presidente da mesa, assumirá o mais velho dentre os 

integrantes titulares. 
Parágrafo único. Retornando, o presidente da mesa reassumirá suas funções. 
 
Art. 24. Aos componentes das mesas receptoras de votos é proibida a prática de propaganda ou de qualquer manifestação relacionada aos candidatos, sendo vedado, inclusive, portar distintivos, adesivos, 

camisetas ou algo que identifique suas preferências ou rejeições a qualquer um dos candidatos. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DA CAMPANHA ELEITORAL 

 Art. 25. A divulgação das candidaturas deverá operar-se nos limites dos debates de ideias de 
propostas contidas nos programas que nortearão a ação da gestão dos candidatos, obedecendo às seguintes 
disposições: I – os candidatos poderão realizar suas campanhas na escola após a homologação das candidaturas 
efetuadas pela Comissão Eleitoral Escolar dentro do prazo estabelecido para tal; 

II – durante o processo eleitoral os candidatos poderão participar de debates perante a assembleia geral da escola, onde cada um terá oportunidade de apresentar e debater o seu projeto de gestão. 
III – será assegurado um período para a realização dos debates, cabendo a cada escola, através de 

sua comissão eleitoral, a promoção de pelo menos um debate com seus candidatos em cada turno de aulas, 
garantida a presença dos alunos, mediante a suspensão das aulas na unidade de ensino; 

IV – a data do debate será comunicada aos candidatos com antecedência mínima de 05 (cinco) dias e divulgação ampla na escola; 
V –  não serão permitidos: 
a) a colocação de propaganda eleitoral em árvores; 
b) a abordagem e o convencimento dos eleitores (boca de urna) no dia da consulta, a menos de 20 

(vinte) metros dos locais de votação; c) qualquer ato de agressão física ou moral às instituições ou pessoas; 
d) pichação de paredes e muros do estabelecimento de ensino; 
e) o uso de brindes e divulgação de material de propaganda dentro da escola que caracterize o abuso 

de poder econômico durante o processo eleitoral; 
f) o uso de alto-falantes fixos ou móveis ou de qualquer outra forma de poluição sonora. 
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Cont. DECRETO Nº. 2.464/2015. 
 

Art. 26. A campanha eleitoral deverá ser encerrada 48 (quarenta e oito) horas antes da eleição. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DA CÉDULA ELEITORAL 

 
Art. 27. A cédula eleitoral ser confeccionada sob responsabilidade da Comissão Eleitoral Central, 

contando em sua parte frontal os nomes dos candidatos a Diretor com seu respectivo candidato a Diretor 
Adjunto, antecedidos por um quadrado, que deverá ser assinalado pelo eleitor na demonstração de sua opção 
pelo voto e em seu verso os locais onde deverão ser apostas as rubricas de pelo menos 02 (dois) integrantes 
da mesa receptora de votos.   
 Art. 28. O sorteio para a organização da cédula eleitoral será procedido pela Comissão Eleitoral 
Escolar, facultada a presença de um representante de cada candidatura, até 15 (quinze) dias antes da data 
determinada para a consulta, sendo previamente divulgadas a data, hora e local de sua realização em quadro 
de avisos das escolas. 

 Art. 29. A organização da cédula eleitoral dar-se-á por ordem alfabética do primeiro nome dos 
candidatos. 

 
 

CAPÍTULO X 
DA VOTAÇÃO 

 
Art. 30. O horário de votação será das 8h às 17h, sem interrupção, nas instituições educacionais e, 

caso o estabelecimento de ensino funcione no turno da noite, o horário de votação será estendido até às 21h, 
obedecendo sempre às seguintes disposições: 

I – os pedidos de impugnação de voto só poderão ser realizados por fiscais diretamente ao presidente 
da mesa; 

II – sempre que houver dúvidas e pedido de impugnação o voto será registrado em separado; 
III – o voto em separado deverá ser colocado em envelope, constando o nome do eleitor, e deverá 

ser  lacrado, registrando-se de imediato a ocorrência; 
IV – terminada a votação, as urnas serão lacradas e rubricadas pelos membros da mesa receptora de 

votos, devendo ser elaborada ata dos trabalhos, contendo o número de eleitores que compareceu, o número 
de votos, assim como os pedidos de impugnação. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DO PROCESSO DE APURAÇÃO E DOS RESULTADOS  

Art. 31. O processo de apuração e dos resultados obedecerá às seguintes disposições: 
I – após o término da votação, a urna, acompanhada pelo presidente e outro membro da mesa, deverá 

ser  levada para a sala de apuração, onde será aberta para contagem dos votos; II – na sala de apuração só poderão estar presentes a Comissão Eleitoral Escolar, o presidente e outro 
membro de cada seção eleitoral, os 01 (um) fiscal de cada chapa, os candidatos e membros da Comissão 
Eleitoral Central; 

III – os votos em separado serão julgados pela Comissão Eleitoral Escolar e, caso sejam aprovados, 
serão colocados junto aos outros votos do respectivo segmento; 

IV – a Comissão Eleitoral Escolar deverá resguardar o sigilo dos votos em separado; 
V – a Comissão Eleitoral Escolar efetuará a conferência do quantitativo de votantes, constantes das 

listagens de cada seção, verificando se está compatível com a quantidade de cédulas da respectiva urna; 
VI – a Comissão Eleitoral Escolar, na presença dos fiscais de cada chapa, realizará a totalização dos 

votos e registrará os resultados em mapas e relatórios de apuração, respeitando os critérios de atribuição dos 
pesos de cada segmento com direito a voto e a aplicação da fórmula dentro do princípio da proporcionalidade 
(Artigos 10º e 11º deste Decreto); 

VII – após a apuração, a Comissão Eleitoral Escolar entregará ao Conselho Escolar as cédulas 
utilizadas e as não utilizadas, as atas de cada seção, juntamente com o mapa e ata contendo o resultado o 
pleito; 

VIII – serão anulados os votos: 

Cont. DECRETO Nº. 2.464/2015. 
 

§ 4º. A vacância simultânea, ocorrida nos casos de Diretor e Diretor Adjunto, no período que vai da 
proclamação dos resultados até o 6º (sexto) mês de investidura, importará na realização de novas eleições no 
prazo de 30 (trinta) dias para preenchimento de vagas, com período de mandato até a próxima eleição. 

§ 5º.  No caso de vacância no cargo de Diretor Adjunto, caberá aos professores, especialistas em 
educação, servidores e Conselho Escolar escolherem um novo Diretor Adjunto até a próxima eleição. 

§ 6º. No caso de vacância simultânea ocorrida após o 6º (sexto) mês no cargo de Diretor Adjunto 
caberá à Secretaria Municipal de Educação a indicação. 

 
 TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 34. Compete à Secretaria Municipal de Educação coordenar o processo de eleição dos Diretores 

e Diretores Adjuntos. 
 Art. 35. Para o cumprimento deste Decreto, a Secretaria Municipal de Educação providenciará: 
I – identificação das Escolas da rede municipal de ensino, indicando: 
a) localização; b) número de salas de aula; 
c) número de docentes (escolaridade e tempo de serviço); 
d) número de técnicos, servidores e especialistas em educação; 
e) número de alunos por turno e faixa etária. 

 II – divulgação das normas que disciplinam a eleição dos Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas 
Municipais. 
  Art. 36. Concluindo o mandato, o professor ou o especialista em educação retornarão ao cargo de 
origem, com todos os direitos e vantagens a ele inerentes. 
 Art. 37.  Compete à Secretaria Municipal de Educação promover treinamento do pessoal escolhido para Diretor e Diretor Adjunto. 

Parágrafo único. O Diretor e Diretor Adjunto eleitos participarão obrigatoriamente do treinamento 
promovido pela Secretaria Municipal de Educação. 

 Art. 38. Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 Art. 39. O cronograma do processo eleitoral será estabelecido em edital próprio.  
 Art. 40. Em nenhuma hipótese, os termos do presente Decreto poderão ser modificados, até a 

conclusão do processo de consulta, que se dará com a divulgação oficial dos seus resultados. 
 Art. 40. O Contrato de Gestão disciplinado neste Decreto será elaborado exclusivamente para 

Secretaria de Educação e ratificado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. 
  Art. 41. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 Parnaíba (PI), 07 de outubro de 2015. 
 FLORENTINO ALVES VERAS NETO 

Prefeito Municipal 
 JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JÚNIOR 

Secretário de Governo 
 ROSANY CORRÊA 

Secretária de Educação 

a) na falta de rubricas de pelo menos 02 (dois) membros da mesa; 
b) em caso de identificação eleitor; 
c) em caso de voto em mais de um candidato a Diretor e seu respectivo Diretor Adjunto;  
d) na hipótese de rasura da célula eleitoral; 
e) quando constarem, na célula eleitoral, mensagens ou quaisquer  impressões visíveis; 
f) na hipótese da célula não corresponder às formalidades de que trata este Decreto; g) em que não fique clara a intenção de voto. 
IX – a Comissão Eleitoral Escolar enviará a ata do pleito para homologação pelo Conselho Escolar 

que, por sua vez, a encaminhará, até às 17 horas do primeiro dia útil após a homologação, à Comissão 
Eleitoral Central, que providenciará a divulgação oficial do resultado; 

X – divulgado o resultado nos termos do item anterior, qualquer eleitor poderá interpor recurso junto 
à Comissão Eleitoral Central, por escrito e devidamente fundamentado; 

XI – o prazo para interposição de recurso, que não terá efeito suspensivo, inicia-se no momento da proclamação do resultado pela Comissão Eleitoral Central e se encerra às 17h do segundo dia útil após a 
proclamação; XII – o Conselho Escolar deverá manter a guarda das células utilizadas até esgotamento de qualquer 
possibilidade de recurso; 

XIII – passado o sufrágio, até no máximo 02 (dois) dias úteis, a direção da escola devolverá as urnas à 
Comissão Eleitoral Central. 

 
 

CAPÍTULO XII 
DOS FISCAIS  

 Art. 32. Cada candidatura poderá indicar até 02 (dois) fiscais com respectivos suplentes, que terão 
livre acesso a todos os locais de votação, além de 01 (um) fiscal, com suplente, para cada mesa receptora. 

§ 1º. Aos fiscais será assegurado o direito de impugnação e recurso perante as mesas receptoras e 
apuradoras de votos. 

§ 2º. Quando os fiscais titulares estiverem nos locais de votação e apuração, seus suplentes neles não 
poderão permanecer. § 3º. Até 10 (dez) dias antes da data da consulta, os candidatos deverão indicar à Comissão Eleitoral 
Escolar os seus fiscais, bem como providenciar as credenciais dos mesmos. 

§ 4º. Os fiscais deverão entregar ao Presidente das mesas receptoras e apuradoras de votos as respectivas credenciais expedidas pelo candidato. 
§ 5º. Os fiscais não poderão interferir nos trabalhos das mesas, nem tentar convencer eleitores em 

locais de votação, sob pena de advertências pelos Presidentes das mesmas, podendo, em caso de reincidência, ser descredenciados pela Comissão Eleitoral Escolar, que convocará os seus respectivos 
suplentes. 

§ 6º. Na hipótese de dúvida, os fiscais deverão dirigir-se ao Presidente da mesa para expor o fato e 
pedir providências.  

 
CAPÍTULO XIII 
DA VACÂNCIA 

 
Art. 33. Ocorrerá vacância dos cargos de Diretor e Diretor Adjunto por conclusão do mandato, 

renúncia, aposentadoria, falecimento ou exoneração. § 1º. A exoneração do Diretor, exceto a pedido do interessado, somente ocorrerá em caso de falta de 
idoneidade moral, de disciplina, assiduidade ou dedicação ao serviço, conforme procedimento descrito em 
contrato de gestão. 

§ 2º. A apuração dos casos citados no parágrafo anterior será feita em sindicância regularmente 
instruída. 

§ 3º. A Secretaria Municipal de Educação poderá determinar o afastamento do denunciado, 
assegurando ao retorno às funções, se improcedente a denúncia. 

DECRETOS

 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº. 2.465/2015 

  
Transfere o feriado do dia do Servidor Público para o dia 
30 de outubro de 2015 e dá outras providências.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica Municipal,  
CONSIDERANDO o requerimento do SINDSEMPI - Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos 

dos Municípios do Norte do Piauí;  
 
DECRETA:  Art. 1º. Fica transferido o feriado do dia do Servidor Público, dia 28 de outubro de 2015, para o dia 

30 de outubro de 2015, passando este a ser considerado ponto facultativo em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Autárquica.   

Art. 2º. Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços 
essenciais afetos às respectivas áreas de competência. 

 
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a partir desta data.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Parnaíba (PI), 09 de outubro de 2015. 

  
FLORENTINO ALVES VERAS NETO Prefeito Municipal 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais, que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município, RESOLVE:
Nº 1220 - Exonerar  VIVIANE SANTOS DA SILVA, portadora do CPF  028.430.393-39, do exercício
do cargo em comissão de Gabinete de Apoio Administrativo, lotada na Secretaria de Saúde, deste
município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1221 - Nomear  MÁRCIO RENAN BRITO FERNANDES,  portador do CPF 044.180.903-04,
para o exercício do cargo em comissão de Gabinete de Apoio Administrativo, lotado na Secretaria
de Saúde, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1222 - Exonerar  ALINNE CASTELO BRANCO GIBSON, portadora do CPF  016.052.573-03,
do exercício do cargo em comissão de Advogada, lotada no Núcleo de Enfrentamento a Violência
Doméstica, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1223 - Exonerar  TAINAH BRANDÃO DO NASCIMENTO, portadora do CPF  030.274.033-
38, do exercício do cargo em comissão de Assessor Jurídico, lotada na Procuradoria Geral, deste
município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1224 - Nomear  TAINAH BRANDÃO DO NASCIMENTO,  portadora do CPF 030.274.033-38,
para o exercício do cargo em comissão de Advogada, lotada no Núcleo de Enfrentamento a Violência
Doméstica, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1225 - Destituir a servidora efetiva FABIANA CRUZ SOARES, portadora do CPF 923.894.983-
68, do exercício de Função Comissionada Técnica II, lotada na Secretaria de Saúde, deste município
em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1226 - Nomear  THIAGO SILVA E SOUZA LIMA,  portador do CPF 013.646.563-37,  para o
exercício do cargo em comissão de Assessor Jurídico, lotado na Procuradoria Geral, deste município
em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1227 - Exonerar  MARINA BRITO MIRANDA, portadora do CPF  021.245.393-96, do exercício
do cargo em comissão de Supervisor de Eventos e Atividades Culturais, lotada na Secretaria da
Gestão, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1228 - Nomear  MARINA BRITO MIRANDA,  portadora do CPF 021.245.393-96,  para o
exercício do cargo em comissão de Diretor da Terapia Ocupacional do CAPS – AD, lotada na
Secretaria de Saúde, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1229 - Nomear  SHAYARA ALVES RODRIGUES VIEIRA,  portadora do CPF 018.257.583-79,
para o exercício do cargo em comissão de Supervisor de Eventos e Atividades Culturais, lotada na
Secretaria da Gestão, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1230 - Designar a servidora efetiva MÔNICA MARIA NASCIMENTO CARDOSO, portadora
do CPF 394.785.643-15, para o exercício de Função Comissionada Técnica III, lotada na Secretaria
da Gestão, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1231 - Designar o servidor efetivo FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO, portador do CPF
900.299.413-34, para o exercício de Função Comissionada Técnica III, lotado na Secretaria da
Gestão, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1232 - Designar a servidora efetiva BERNADETE DOS SANTOS SOUSA, portadora do CPF
274.777.543-72, para o exercício de Função Comissionada Técnica III, lotada na Secretaria da
Gestão, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1233 - Designar a servidora efetiva MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO, portadora do CPF
274.306.423-49, para o exercício de Função Comissionada Técnica III, lotada  na Secretaria da
Gestão, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1234 - Exonerar  THIAGO MENEZES DO AMARAL GOMES, portador do CPF  054.962.163-
62, do exercício do cargo em comissão de Diretor Administrativo, lotado na Secretaria da Gestão,
deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1235 - Nomear  THIAGO MENEZES DO AMARAL GOMES,  portador do CPF 054.962.163-
62,  para o exercício do cargo em comissão de Coordenador de Planejamento e Gestão, lotado na
Secretaria de Esportes e Lazer, deste município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1236 - Exonerar  RAUL RICARDO RIOS LIMA, portador do CPF  956.241.713-15, do exercício
do cargo em comissão de Diretor de Psicologia do CAPS – AD, lotado na Secretaria de Saúde, deste
município em 01 de Outubro de 2015.
Nº 1237 - CONSIDERANDO o disposto no Termo de Homologação do Resultado do Concurso
Público publicado no Diário Oficial do Município nº. 773, de 01 de Setembro de 2010;
CONSIDERANDO o ato de chamamento do  aprovado, conforme Edital de Convocação n°. 003,
publicado no Diário Oficial n°. 1.457, de 25 de setembro de 2015; CONSIDERANDO que no
Processo Administrativo do aprovado em Concurso Público, consta parecer favorável da
Procuradoria Geral do Município para nomeação, bem como despacho da Superintendente de
Administração consignando a regularidade das documentações e a solicitação da nomeação;
CONSIDERANDO a regular habilitação do aprovado;RESOLVE; Nomear WESLLEY DE OLIVEIRA
SILVA, portador do CPF 036.119.923-64, para exercer o cargo efetivo de Agente Ambiental,
pertencente ao quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI, lotado na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em 07 de Outubro de 2015.
Nº. 1238 - CONSIDERANDO o Oficio GP nº 483/2015, de 06 de Outubro de 2015, da Excelentíssima
Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região, Dra Enedina Maria
Gomes dos Santos; RESOLVE; Realizar a cessão, para o Tribunal Regional do Trabalho da 22º
Região, do servidor PAULO RODRIGO DO NASCIMENTO MARQUES, portador do CPF
015.538.943-24, matrícula nº 16.621, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
deste Minicípio, com ônus para o órgão de origem, até a data de 31 de dezembro de 2016 em 07 de
Outubro de 2015.

PORTARIAS
Nº 1240 - Considerando, o pedido de Aposentadoria que originou o Processo Administrativo nº 
2007/0019479, de 27.11.2007, e conforme preceitua o art. 40, §1°, inciso III, letra “a”, §5° da 
Constituição Federal de 1988, Lei n° 1.366, de 02.04.1992, alterada pela Lei n° 1.932, de 24.06.2003, Artigo 178 – A, Inciso III, letra “a”, §7°, combinada com a Lei n° Lei 2.192, de 07.12.2005, artigo 39, 
incisos I, II e III, §§ 1° e 2°, cumulados com a Lei 2.278 de 31.10.2006, bem como toda a legislação pátria 
correlata que regula o Instituto de Previdência Municipal de Parnaíba; Considerando, de Ofício a verificação 
da necessidade de alteração da fundamentação jurídica e do cálculo do ato concessório de aposentadoria fica 
garantida a servidora aposentada o direito a integralidade e a paridade; Considerando, por fim o parecer 
jurídico do Instituto de Previdência do Município de Parnaíba-PI;RESOLVE; Retificar as Portarias n° 
258/2007 e 194/2008, concedendo APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, especial de professor, com fundamento no art. 6° da Emenda Constitucional n° 
41/2003, c/c art. 39, da Lei 2.192 de 07.12.2005, que dispõe o Regime Próprio de Previdência do 
Município de Parnaíba e art. 40, §5° da Constituição Federal de 1988, à servidora pública municipal 
MARIA DO ROSÁRIO CARVALHO DE ANDRADE, professora, matrícula n° 11514-8, RG n° 260.403 
SSP-PI, CPF n° 182.179.743-49 consoante quadro abaixo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI 
PROCESSO Nº. 2007/0019479 

A. 
Vencimento, de acordo com o artigo 49 da Lei Municipal nº 1.366 de 
02/01/1992 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura 
Municipal de Parnaíba/PI ........................................................................................ R$ 

 
960,65 

B. 
Gratificação por Tempo de Serviço, nos termos do art. 73 da Lei Municipal nº 
1.366 de 02/01/1992 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da 
Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI ........................................................... ............ R$ 

 
288,20 

 TOTAL DOS PROVENTOS R$ 1.248,85 

 
Obs.: O valor acima foi obtido conforme as verbas permanentes constantes 
no contracheque da servidora na época da aposentadoria. Em decorrência dos reajustes salariais, a inativa recebe atualmente um valor superior 
respeitando as verbas legais, descritas acima, que integraram sua 
aposentadoria.   

 
  Parnaíba/PI, 07 de Outubro de 2015. 
 
 JERÔNIMO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO 

Diretor de Recursos Humanos   
 

Nº 1239 - Considerando, o pedido de Aposentadoria que originou o Processo Administrativo nº 
2005/0001950, de 10.05.2005, e de conformidade com o Artigo 178, Inciso III, da Lei n° 1.366, de 02 de abril 
de 1992, alterada pela Lei n° 1.932, de 24 de junho de 2003, Artigo 178 –A, Inciso III, combinada com a Lei n° 1.938, de 25 de junho de 2003, Artigo 30,bem como toda a legislação pátria correlata que regula o Instituto 
de Previdência Municipal de Parnaíba; Considerando, a determinação do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí para alteração da fundamentação jurídica e do cálculo do ato concessório de aposentadoria fica garantida 
a servidora aposentada o direito a integralidade e a paridade; Considerando, por fim o parecer jurídico do 
Instituto de Previdência do Município de Parnaíba-PI;RESOLVE; Retificar a Portaria n° 117/2005, 
concedendo APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
especial de professor, com fundamento no Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2013 c/c art. 39, da Lei 2.192 de 07 de dezembro de 2005, que dispõe o Regime Próprio de Previdência do Município de 
Parnaíba e Art. 40, §5° da Constituição Federal de 1988, à servidora pública municipal MARIA DAS 
GRAÇAS SABINO RODRIGUES, professora, matrícula n° 001485-0, RG n° 531.914 SSP-PI, CPF n° 
198.926.243-00, consoante quadro abaixo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI 
PROCESSO Nº. 2005/0001950 

A. 
Vencimento, de acordo com o artigo 49 da Lei Municipal nº 1.366 de 02/01/1992 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI ................................................................................................................. R$ 

 
634,41 

B. 
Gratificação por Tempo de Serviço, nos termos do art. 73 da Lei Municipal nº 
1.366 de 02/01/1992 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI .......................................................................... R$ 

 
190,32 

 TOTAL DOS PROVENTOS R$ 824,73 

 
Obs.: O valor acima foi obtido conforme as verbas permanentes constantes 
no contracheque da servidora na época da aposentadoria. Em decorrência 
dos reajustes salariais, a inativa recebe atualmente um valor superior respeitando as verbas legais, descritas acima, que integraram sua 
aposentadoria.   

 

 
 Parnaíba/PI, 07 de Outubro de 2015.   

JERÔNIMO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO 
Diretor de Recursos Humanos   

 

Nº 1241 - Considerando, o pedido de Aposentadoria que originou o Processo Administrativo nº 
2007/0019479, de 27.11.2007, e conforme preceitua o art. 40, §1°, inciso III, letra “a”, §5° da 
Constituição Federal de 1988, Lei n° 1.366, de 02.04.1992, alterada pela Lei n° 1.932, de 24.06.2003, Artigo 178 – A, Inciso III, letra “a”, §7°, combinada com a Lei n° Lei 2.192, de 07.12.2005, artigo 39, 
incisos I, II e III, §§ 1° e 2°, cumulados com a Lei 2.278 de 31.10.2006, bem como toda a legislação pátria 
correlata que regula o Instituto de Previdência Municipal de Parnaíba; Considerando, de Ofício a verificação 
da necessidade de alteração da fundamentação jurídica e do cálculo do ato concessório de aposentadoria fica 
garantida a servidora aposentada o direito a integralidade e a paridade; Considerando, por fim o parecer 
jurídico do Instituto de Previdência do Município de Parnaíba-PI;RESOLVE; Retificar a Portaria n° 
123/2008, concedendo APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, especial de professor, com fundamento no art. 6° da Emenda Constitucional n° 
41/2003, c/c art. 39, da Lei 2.192 de 07.12.2005, que dispõe o Regime Próprio de Previdência do 
Município de Parnaíba e art. 40, §5° da Constituição Federal de 1988, à servidora pública municipal 
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, professora, matrícula n° 11297, RG n° 653.087 SSP-PI, CPF 
n° 240.190.543-04 consoante quadro abaixo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI 
PROCESSO Nº. 2008/0009443 

A. 
Vencimento, de acordo com o artigo 49 da Lei Municipal nº 1.366 de 02/01/1992 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de 
Parnaíba/PI .............................................................................................. ..................... R$ 

 
536,08 

B. 
Gratificação por Tempo de Serviço, nos termos do art. 73 da Lei Municipal nº 1.366 
de 02/01/1992 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura 
Municipal de Parnaíba/PI ........................... .................................................................. R$ 

 
160,82 

 TOTAL DOS PROVENTOS R$ 696,90 

 
Obs.: O valor acima foi obtido conforme as verbas permanentes constantes no 
contracheque da servidora na época da aposentadoria. Em decorrência dos reajustes salariais, a inativa recebe atualmente um valor superior respeitando 
as verbas legais, descritas acima, que integraram sua aposentadoria.   

 
 

 Parnaíba/PI, 07 de Outubro de 2015. 
 
 JERÔNIMO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO 

Diretor de Recursos Humanos   
 Nº 1242 - Considerando, o pedido de Aposentadoria que originou o Processo Administrativo nº 
2007/0019479, de 27.11.2007, e conforme preceitua o art. 40, §1°, inciso III, letra “a”, §5° da 
Constituição Federal de 1988, Lei n° 1.366, de 02.04.1992, alterada pela Lei n° 1.932, de 24.06.2003, Artigo 178 – A, Inciso III, letra “a”, §7°, combinada com a Lei n° Lei 2.192, de 07.12.2005, artigo 39, 
incisos I, II e III, §§ 1° e 2°, cumulados com a Lei 2.278 de 31.10.2006, bem como toda a legislação pátria 
correlata que regula o Instituto de Previdência Municipal de Parnaíba; Considerando, de Ofício a verificação 
da necessidade de alteração da fundamentação jurídica e do cálculo do ato concessório de aposentadoria fica 
garantida a servidora aposentada o direito a integralidade e a paridade; Considerando, por fim o parecer 
jurídico do Instituto de Previdência do Município de Parnaíba-PI Retificar a Portaria n° 083/2007, 
concedendo APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
especial de professor, com fundamento no art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, c/c art. 39, da 
Lei 2.192 de 07.12.2005, que dispõe o Regime Próprio de Previdência do Município de Parnaíba e art. 
40, §5° da Constituição Federal de 1988, à servidora pública municipal TERESINHA DE JESUS DE 
SOUZA PEREIRA, professora, matrícula n° 011555-5, RG n° 903.087 SSP-PI, CPF n° 305.380.173-68 
consoante quadro abaixo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI 
PROCESSO Nº. 2007/0019479 

A. 
Vencimento, de acordo com o artigo 49 da Lei Municipal nº 1.366 de 02/01/1992 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de 
Parnaíba/PI ........... ................................................................................... ..................... R$ 

 
749,77 

B. 
Gratificação por Tempo de Serviço, nos termos do art. 73 da Lei Municipal nº 1.366 
de 02/01/1992 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura 
Municipal de Parnaíba/PI ........................... ..... ............................................................. R$ 

 
224,93 

 TOTAL DOS PROVENTOS R$ 974,70 

 
Obs.: O valor acima foi obtido conforme as verbas permanentes constantes no 
contracheque da servidora na época da aposentadoria. Em decorrência dos reajustes salariais, a inativa recebe atualmente um valor superior respeitando 
as verbas legais, descritas acima, que integraram sua aposentadoria.   

 
 

 Parnaíba/PI, 07 de Outubro de 2015. 
 
 JERÔNIMO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO 

Diretor de Recursos Humanos   
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LICITAÇÃO

 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 CONVITE Nº 019/2015 – PMP/PI  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE CÓPIAS DE 
DVD’S, DO PROJETO “MENINA MOÇA”, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO SESC BEIRA RIO NO 
MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA – PIAUÍ, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, OBSERVADAS AS DIRETRIZES DO ART. 45, § 1º, INC. I, DA LEI 
8.666/93.  
 FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA.  
  DATA DE ABERTURA: 21/10/2015, ÀS 08:00 H.  
 SUPORTE LEGAL: LEI N.º 8.666/93 C/C LEI N.º 8.883/94 E DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS 
PERTINENTES.  
 FONTE DE RECURSOS: 220. 
 LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA.  

 A Comissão Permanente de Licitação do Município de Parnaíba torna público que realizará 
procedimento licitatório na modalidade declarada na ementa, o qual deverá ser regido pela Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. O Edital está à disposição dos interessados na sala da C.P.L., situada na Rua 
Itaúna, 1434, Bairro Pindorama, Parnaíba-PI. Informações complementares sobre a licitação poderão ser 
obtidas pelo telefone (86) 3323 1724 e e-mail cpl@parnaiba.pi.gov.br, ou ainda, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação localizada no endereço supramencionado, de segunda à sexta-feira, no horário de 08 
às 13h.  

 
 Parnaíba (PI), 08 de outubro de 2015. 
 
 Wellington Mariano Ost Lopes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Grupo II Parnaíba – PI 

EXTRATOS
Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XLVII/2015 – PMP- PARNAIBA-PI  
 
DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS (PESSOA JURÍDICA) - COTAÇÃO POR ITEM. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID VALOR (R$) 

1. 

SERVIDOR – HARDWARE   
Processador: 4 cores de 2.0 GHz (similar) ·  
Memória: 4 GB RAM ·  Disco: 1 TB (similar SAS) · 
Transferência mensal: 1 TB ·  
Banda 100 Mbps ·  2 IPs válidos 

SERVIÇO  MENSAL 

 
 
 
1.482,00 

OBSERVAÇÕES ITEM 01 · 
 
Garantia de servidor 24 horas no ar, todos os dias; · Caso exista qualquer tipo de falha no hardware do equipamento, o mesmo deve ser corrigido ou substituído em até 6 (seis) horas;  Após a contratação, o 
servidor deve ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis.   
VENCEDOR: TDA INFORMÁTICA LTDA 

2. 

MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SERVIDOR 
 
 - Backup diário automático . Todos os dados do servidor 
devem ser salvos diariamente; . Os dados devem ficar 
armazenados durante 7 dias; . As restaurações poderão 
ocorrer conforme a necessidade e até 1 (uma) vez por 
mês; - Suporte 24 horas . Atendimento telefônico em território nacional de segunda à sexta-feira das 8h00 às 
19h00, horário de Brasília; . Atendimento online 24 
horas/dia (todos os dias da semana, inclusive feriados) via 
chat ou abertura de chamado com tempo de resposta de 
até 2 horas. - Acesso e Segurança . Firewall pré-
configurado pela proponente com opção de customização. 
. Acesso remoto via SSH . Acesso irrestrito ao servidor 
com permissão para configurar módulos e aplicativos. . 
Acesso via FTP - Atualização ilimitada; - FTP 
Multiusuário. . Painel WEB para controle e relatórios do servidor - Ligar, desligar e reiniciar o servidor; - Acesso 
as estatísticas de tráfego, consumo da banda e disco. 

SERVIÇO  
MENSAL 

 
 
 
 
 
 
  
1°LUGAR:499,00 
2°LUGAR:500,00 

 

EXTRATOS

 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
ATA EXTRATO PARCIAL Nº XLVII/2015 – PMP- PARNAIBA-PI  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0025806/2015– PMP- PARNAIBA-PI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2015 – PMP- PARNAIBA-PI 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO 
SERVIDOR PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI. 
 
Pregoeira: Priscylla Vaz de Carvalho 
Adjudicação: 08/10/2015   Homologação: 08/10/2015 

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O ITEM: 
 
1. O objeto poderá ser fornecido em condições equivalentes ou similar, podendo o agente administrativo 

dependendo de cada caso concreto, ajustar, por acordo entre as partes, entrega de objetos semelhantes 
ou em condição similar desde que mantidos os preços nas mesmas proporções e garantida a qualidade 
do produto registrado, exceto quando, comprovadamente, o produto renegociado for de melhor 
qualidade; nesse caso, os custos adicionais deverão ser cobrados em separado mediante justificativa 
circunstanciada que explicite adequadamente a motivação para prática do ato, inclusive quanto a 
compatibilidade para com os preços do mercado vigente. 
2. Os Itens em registro destinam-se a contratos relativos ao exercício 2015/2016; no silêncio das 

partes, a ata será prorrogada, automaticamente, por igual período conforme regulamentação local; 
3. É obrigação do agente contratante indicar no pedido de liberação a dotação orçamentária que 

suportará a despesa. 4. A consulta prévia (ofício ou requerimento) e o pedido de liberação devem ser dirigidos ao 
gerenciador da Ata do Sistema de Registro de Preços – SRP/PMP/PI, com anuência de sua 
coordenação central.  As cópias daqueles documentos, a Liberação, a cópia do Extrato Parcial e a 
cópia da Ata de Registro, devem fazer parte integrante do processo administrativo como obrigação da 
contrata, a fim de instruir seu processo adequadamente. 

 
INFORMAÇÕES PARA EFEITOS CONTRATUAIS: 
 
 
LICITANTE  TDA INFORMÁTICA LTDA 
CNPJ 13.120.989/0001-19 INSC. ESTADUAL --------- 
ENDEREÇO Rua Florindo de Castro, nº 510, centro,sala 04. CEP 64.200-430 
CIDADE Parnaíba-PI E-MAIL Contato@tdainformatica.com.br 
CONTATO Tiago Damasceno de Almeida 
CPF 650.076.973-20 FONE (86) 3322-1821/98812-8033 

 

OBSERVAÇÕES ITEM 02 · 
 
O FTP Multiusuário deve permitir que diferentes usuários possam acessar via FTP as pastas específicas 
do servidor. Cada PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA usuário 
deve possuir 1 (um) login e senha específico. · A proponente deve estar apta a realizar atualizações e 
novas instalações de softwares, extensões, módulos e outros itens de licença open source (código 
aberto) compatíveis  com o servidor. · A solicitação será feita por e-mail contendo as listagens dos itens 
que devem ser atualizados ou instalados; · Cada solicitação terá no máximo 02 (dois) softwares e 20 
(vinte) extensões ou módulos; · A instalação deve acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas após a 
formalização da solicitação por e-mail. 
VENCEDOR: 1° LUGAR: TDA INFORMÁTICA LTDA 
                         2° LUGAR: JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO - ME 

3. 

ATUALIAÇÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DO SITE  
 
Atualização, criação e instalação de banners (slides); 
Melhorias no design atual do site; Correção de erros; 
Atualização de textos no site; Criação de formulários 
específicos; Publicação de notícias; Inserção de novas 
páginas no site; Disponibilização de arquivos para 
download; Administração do banco de dados; Backup do 
site; Criação e administração de contas de e-mail; 
Atualização de informações no site; Atualização e/ou criação de novas funcionalidades no site; Processo de 
SEO constantemente (Search Engine Optimization). 

SERVIÇO  
MENSAL 

 
 
 
 
 
 
590,00 

OBSERVAÇÕES GERAIS  
 Na contratação do serviço a proponente deverá instalar os aplicativos listados abaixo e executar todas 
as configurações necessárias para que o servidor esteja apto à sua utilização, sem ônus para a 
Contratante. O servidor deve ter no mínimo os seguintes itens instalados e configurados: · Sistema operacional Linux . Preferencialmente Ubuntu 10.04 ou CentOS 5.4 (32 ou 64 bits) . Apache 2.4.4 (ou 
superior) . MySQL 5.6.10 (ou superior) . PHP 5.4.12 (ou superior) · PHPMyAdmin 3.5.7 (ou superior) 
· Painel WEB para controle administrativo dos serviços contendo no mínimo: . Gerenciamento do 
Servidor Web . Gerenciador de Domínios (DNS) . Gerenciador de Banco de Dados . Gerenciador de 
Arquivos . Gerenciador de Acesso FTP . Relatório de visitação . Estatísticas de Utilização . Status dos 
Servidores · Estar apto a utilização de CMS (Content management system) open-source . Wordpress 
3.5.1 . Drupal 7.21 . Joomla 3.0  
 
IMPORTANTE: HAVENDO A NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO, A EMPRESA 
PROPONENTE DEVERÁ REALIZAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 
MIGRAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA, SEM ÔNUS PARA A 
CONTRATANTE. 
VENCEDOR: TDA INFORMÁTICA LTDA 

 

 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
COMUNICADO 

 
TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/ 2015 

 
 O MUNICÍPIO DE PARNAÍBA (PI), através da CENTRAL DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS e da Pregoeira Priscylla Vaz de Carvalho, informa aos interessados que 
o PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, que tem por objeto : REGISTRO DE PREÇOS, PELO 
PERIODO DE 12 MESES PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO, 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, cuja data de abertura 
estava marcada para o dia 20 de outubro de 2015, está SUSPENSO por tempo indeterminado em virtude 
da necessidade de readequação em seu Edital. 
 Publique-se nos órgãos oficiais, para efeito de conhecimento de todos os interessados. 
 

Parnaíba (PI), 08 de outubro de 2015 
 

Priscylla Vaz de Carvalho 
Pregoeira 
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