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L4'1 •• 098/2019' 

e-... .. .._,, 
PREFEITURA MUNICIPAL DI! LAGOA DO PUWt 

C .N .P.J. 01.f)12.N3 /000•1•74 

- - - da --- ,_.e-.'"-"° Pia<,/ (f'J) C .l!.P . 84.3841.0001 F-: (lMO) 32!Ml--1132 • 
De 2:2 de •ovemllr-o de :2H 9 

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO D 
QUEIMADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
D E LAGOA 00 PIAUI E DÁ OUTRAS 
PROVID~CJAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO J>lAUÍ- PI. no uso de a1ribuiçõcs legais, 
" em harmonia com as rearas e pdnclpios estabelecidos na Consl11ui.çao Fedeni.l. 
Constituição Es1adual e Lei 0111Anica dlo Municlpio, fu saber que o Poder Legis lativo
MunicipCll aprovo .. e ele sanciona e pr:om..Jg■ a :seguinte lei; 

Art. l" Fica proibida a queima de rcslduo sólido, mato ou qualq- ol.ltl'O material 
orgânico ou inorgânico. no Gmbi10 do pcrimcl.Ju do Mm1icípio de Lagoa Do Pinul. 
re'""lvadas as hipóteses in,,vis1M no art. 38 da Lei n• 12 .561 ., de 2S de maio de 2012: 
(Código F lorcstnl). 

§ 1 • Para os fins desta lei. consideí'a-se "TCslduo sólido" U>do m&tériá.l sólido avaliiido
como sem utilidade. supérfluo ou perigo$<>. gerado pela atividade h\llnNla e que deve ser
desçartado ou Cli.Ill_inodo~ 

§ 2° A proib ição de que esta Lei se cst.codc a todo 1ipo de queimada, mcl ... ivc, aquelas! 
decorrentes de ext~. limpeza de terrenos, varrição de passeios ou de v i.as públícas na, 
~ a urbana do M\lnielp.io. 

Art. z• Toda pcÚoa flsica oujwidica que. de qualquu fortna, pra1icm- açilO lesiva ao m.cio, 
.mbiçntc atrav(!s dc fogo, fiça,'ll 3Ujcita as penalidad4s previstas nesta Lei. náo excluindo 
outraS ~ estnbclccldas na legislação v\gc:ntc:. 

§ I" A inobservlncia do disposto Desta Lei sujeiUU'á o infrator, gradativamen.te. às: 
seguintes penalidades: 

1 • cm rel.-;.-0 à queima de, reslduos domiciliares: 

a) se praticada por particular cm seu próprio terreno ou em alheio. multa roo valor de RS: 
.500,00 (Quinhentos reais); 
b) se pradeada por panlcwar cm paaaclos ou viu plibllças, mwta no valor de RS 1.000,00 
(,nil reais). 

U - eU1 rc!Lação à queima de rcs:iduos industriais ou com.crç;iais.; 

a) se pn,ticada nos próprios lelKnos dos respectivos est.abelc<:imenlos 

industriais ou comc.-ciais, multa no valor de multa no valor de valor de RS 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais); 

b) se praticada em J)WIJICios ou vi.as públicas, multa no valor de valoc de RS 2.500,00 {dois 
mil e quinhentos reais). 

Ili • em relaçllo à oulras espécies de resldoos.: 

a) se praticada pM panicular ou rcsponú.vel lcpl cm seu próprio terreno ou cm á.lhéío, 
multa no valor de RS l.000,00 (hwn mil reais); 
b} se praticada cm pns.;ieios o u vi&$ públicas, muha no valor de valor de i:tS LS00,00 (hwn 
mil e quinhentos reais). 

IV - nos casos de reiru:IM.ncla, as multas previstas no,s incisos 1., II e IJI deste artigo scrãoo 
aplicadas cm dobro; 

V - suspensão de Alvará de concessão, pennisslo ou liccnciamen.10, cm se tratando de 
estabelecimentos i ndu.slriais e comerciais, po.r tempo determinado. 

§ 2° O montante arrecadado com a apl icação de sanções decorrentes desta Le:i serio 
revertidos em favor dô Fundo M..aicipal do Meio Ambiente, salvo quando, a critério do 
Poder Público, restar comprovado o interesse públioo para outra finalidade. 

Art. 3• Qualquer pessoa pc,derá denunci.ar queimadas feitas cm dc$acordo com as normas 
dispostas nesta Lei às au1oridades co.mpetcntes. 

Pao¼P'afo único. O dcnuncíantc, ,qucrc:ndo, não precisará se identificar, bastando ~ 
&0mente fomeccr os elementos suficicoles pma. a identificação do ínftator. 

Art. 4° Caberá à Prefeitura Municipal de Lagoa do Piaul, através de seu órglo 
competeme, fazer a fiscalização do cumprimento desta Lei .. Lei. no que couber. 

Art. 5° Esta Lei entm cm vigor na data de sua publicação. 

Art. 6" Revoaaa-se u dbpo1l.ç6a em eoatrário. 

Lagoa do Piauí, 2.2 de novembro de 201 9 

PORTARIA N' 085/2019 

IIORBRA DE OLIVEIRA , da 
providências. 

&tadQdoPlauf 

DER EXEOJTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 

LAGOA DO PIA.UI-PI, 25de Novembro de 2019. 

EMENTA: EJConefa a S,. JAQUEUNE 
Preteltura Municipal de Lagoa do Piaul e dé oulras 

o PNfe,ltO Munlc<IP"I de lagoa do Pi.ui, fftado do Pi.ui, roo UH de ..... 
■tribuli;OM l■og ■ I■ , • 

RESOLVE: 

Art 01 - Exonera . Sr" JAQUEUNE MOREIRA DE OLIVEIRA porta.dora do CPF ■ob n" 

002.7M.G73-C9 • RO n" 1.8417.A71 SSPIPI, para cargo de COORDENAÇÃO DE CONTRÔLE 

AVPJ..IAÇÃO E AUDITÔRIA na SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SNEAMENTO 

BASIOO, d■ PrefeHur■ Municlp■I de Lagoa do Piaul - PI. 

Art. 02 - A presenle portaria enba em vigor no dia 01, de noll'embro de 2019, ,revogando todas 

as dlspo!!l{)Oes em contrério. 

Art. 03 - Fica o Chefe de Gablnele enca.rn,gado de notificação, publicação e registro. 

Cientifique-se, publiqLMHe, ragi■tra-N e cumpra-se. 

Gebinete do Prefeito Munlclpal de lagoa do Piaul - PL - vinte e elnoo dias do 
mês dê liOVér'llbA) dO 8l'IO de <IOit mil e OEIZeóOVé. 

Registrado e pub · --'--'----

•

~•, Estado do Piauí 

_CÂMARA MUNICIPAL DE A LVORADA DO G.UR.GUÉIA 
RI.oi' C.nt,..,1, t-1•. - • CeP; 1>4-~~-000 • AlvQ<ll(lc> <;IQ G.,rgv<li-!' • PI 
CNPJ: 02.986.626J0001-44 

PROCE.SSO ADMINISTRAT IVO Nº 00812:019 
PREGÃO PRESENCIAL N •. 001/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

RESUMO DE EDITAL. 

Acamara Munícipal de Alvorada do Gurguéla - P I toma pôbllco, para conhecimento 
do;;; intarassados qua raalizará procedimanlo licitatório na modalidada Pra9ê.o 
Presencial, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão pôblica, mediante as 
condições estabalecidas no Edital n". 001/2019. conform a as normas Gerais da lei 
n" 8.666.193 e suas alterações posteriores, Lei n• 10.520/2002 de 17/07/2002 e no 
Decreto nº 5.504 de 05/08'2005, L.ei Complementar nº 123/06 e demais normas 
re.gulamentaras aplicáveis à espécie. 

OBJETO: Conlrata9Bo de empresa para fo rnecimento de 01 (um) veículo automotor 
0km , tipo popular, capacidade mínima para 05 passageiros. conforma desc;-içõ&s no 
,anexo 1, em regime de empreitada global. 

0 E DITAL DO PREGÃO PRESE NCIA L e maíore,;. informaÇõ8$ pO<fer~o ser ol:,ti dO$ 
na sede da Cêmara Munic ipal , à Rua Centre i, nº. 938, Bairro Centro, no horarlo de 
08:00h às 12:00hs . 

ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOST AS: dla 1.2 de dezembro de 2019, ás 
09:00h (nove horas). na sada da Cê.mera Municipal, à Rua Central. nº. 938, Sairro 
,ee.ntro - A lvorede do Gurgué ie - PI . 

Esclarecendo que es des pesas decorrenles da conlra laçao correrl!o à conte d os 
recu= da Câmara Municipa l, Dotação Orçamentéri e 01 .031.0014.2001.0000 -
Coordenação Geral da camara Munfclpal - elemento de despesa 4.4.90.52.00 -
Equipamentos e malenais pennanenles. 

Alvorada do Gurguéia - PI, 25 de novembto de 2019. 

Josó Elisnar Caldas S Iiva 
Pregoei,ro 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


