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i 
ESTADO DO PIAUÍ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA 
RUA: SÃO PAULO, N" 477 - FONE: (086) 3345 - 1292 

e.o.e.: 03,096.209/0001°99- CEP 64,243-ooo 
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA. PIAuf 

EXTRATO DE INEXIGIBIUDADE 

INEXIGIBIUDADE Nt 001/2019. 

PROCESSO ADMINlstRATIVO NR. 001/2019. 

CONTRATAOO:JOAQUIM CARDOSO 

VALOR: R$ 2.300,00 (dois mil e tre2entos reais) mensali. 

PRAZO: 12(onze) meses. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, Artigo 25, Inciso li, combínado com Artigo 13 lndso Ili. 

CÃMW. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA.PI 
IESTADO DO PIAUI 

Ala da - ..,1.,,. dl! pam, do .... ~adot ~l'IUldlCO Pa~ da Silva, no WIO de Presidente da 
~ara Mullklpali de Sinto AntOnlo dl U,boa-PI. Am 4" [quatro) ela do rnk da jalli!Jo do 
2019(doi, mil • d.:z-J ls 19:00 h [dezert- hotu] no fditldo dt ctm1r. MullklPIII de 
Sinto Amoolo de Usboa.PI, situado ~ A""nlda Uno Rodll&~ n• 290, Máa ddad@. ~ 
.....,ntrwn ... pu;..-.te, 0$ nroadot!$ frlllci~co Paulo da Silva, f rardsco ÀnlUliO ,de SIiva, 
JCHII! fduso de Scius, Rodrigues, José AnltJnlo de Sc,u,a, J""'f;, ~ da Silvo, Noldo 
Oprlano de Sousa. Fnrldsco MlluMdo Rodril\leS. Em ffl> (Xlnt!nuo o senhor pn!Sidenll! deu 
oonlloo-a coo,pa<ição da mesa dlrnira que se~ ..,,pm,lada; Pmld-: Frand1al Paoilo 
da 5i Vice,.Ptesidente k:lnclsoo M!&llo ~ Slh'a, l' se<n!lirfo José E<llum de Sou5a 

Rodrigues. o poe,ident,, d,.,.. airt,, ~ o jlnn'll!nto de 00n1pn:,mtuo de p~e. 

'l'rometo cumpri, a C:OnstlUçlo f'edenil, a C:Onstltulçllo 
est,lduij~ e a Lei Org;arka do M~plo de Sarnia Aldoofo de 

Lisboa,•~= ;s leis, dcsempcrihar com dllridtde e com 
~omand""'""" meloi "'11'1111dotr~pelo 
progtffJO dio munlápfo e bem ..aar do"'" pow •, dedarou 

empaUada a no.a N'3 d1~0r.1 da amara M1.111.dplll de Santo Anlllnla de u.boa-n par.! o 

bll~lo WJ.9/2020, 11ada mais a t.oo:ll;i t o scnhof PffS!dMte d~rou erorerri~ a ffl§lo 
scl1u Eltl ffl foi ~ra~ por mim E .. ne11 Tellelta Silva Sou5a Moura ~ imlnad:a 
~ vereadores aqoi p,-rate<. 

~ADO Jl,O P(AV, e 
PREFEITURA MUNICIPAL DJ!. CAPITÃO GERVÁSIO Ol.lVltIRA 

J'Jt,u;:A MJNOJI l'tRMlNO DE SOUSA. tJ7 - CJINl'RO 

CAPffÃO Cg;Rv Á.'IJO Ol..JV'E(IA.A, o;P., U7'3-<M» 

CNP~ 01.A!i12..!1<59J'OOOJ•71 

LEI N" 01/2019 

DlsplJ,I .,-obr" o S/.,-/e,na /1,h;nlc!pal de Cultura do 

munic{plo d• Capítdo Gen,á.da Oltvi!ira, ...,..,. 

prlnclplo.s, ol>/effvos. Utndúl"O, org,zr,/zOçdo, 

gulllo., tns•:r-r~I~ ~nlrfl. õs Sfl'U.S c,umponentss, 

ncurS:CM hwnanCM. ftnanclawurnto ,e dd oilt,-ezs 

provldJ;n,cJa.!I. 

A PREFEITA MUNIC1PAL l>R CAPITÃO CERV.Á$JO OLJVEIRI\ - l'l. 
no 1130 da auas atribui.ções que lhe sllio collfeddas pelá Lei Oraa.'lioe. do Munioípio. .fur;,o 

Sàbot quo a C4mara Municipw de Ctrp.illlo O-V'8io Ollvcira - PI aprovou e cu sanciono 

a seguinte l.c:i : 

D ISPOSIÇÃO PRELlMINAR 

Art, 1 • Esta l..e:i regula no inuuiclpio de Capitllo Oervé-•lo OUveln> " em 

conformidade com a col'.ISUtuiç!o da Repóblica Federativa do Brull e Lei. Ota;lníca do 

Munidpio, o S.istcma Municipal de Cultura (SMC), que tem por finalidade promover o 

de11e.nvolvimento humano, 30etal o e0onõmlco. com pleno cxczeí<>io doá direitos 

culturais. 

ParégTaío únJco. O S isl>!ma Muni cipal de OuJtun (SMC) i.ntesta o Sistem"' 

Naei.orw. do Cultura (SNC), e se oomtrtitl no princ.lpftl utieul~or, no imblt:o mwúc!pal. 

das Pol!ticaa Públicas de CU!tm:a, cstabclccc:ndo mccamsm°" de gestão companilhad& 

oom 0$ óemfti.s eQte,s Ccdi,rados e ",io-çicdll(lc, ci'Vil. 

TfruLOI 

DA POLITICA MUNICPAL O& CUL-ru:R4 

Art. 2° A Política Municipal de Cultura estabelece o papel do poder póbJico 

municipal ua gaitlo da cultura, ax.plicila os direitos cultumi.s que devem ser a.'!llegwndos 

a tod011 os munic.ipes e define pressupostos que flmdamenlam 8$ polftiCll5, p:rognunas, 

projetos e 11.çlics formuladas e cxcattadas pela Prefeitura Municipal de Capil.11.o Oervá:$io 

Oliveira • PI. com a participação da sociedade no campo da cultura. 

CAPÍTULO! 

DO PAPEL DO PODER PÚBLICO MUNJCIP.AL NA GESTÃO DE CULTORA 

Art. 3° A cultura ó um dmito fundamental do ser h=, devendo o poder 

público mwucipal prover as condições indispensivels ao seu pleno c:.l(Crcfcio, no Ambito 

de munielpio de Capil.lo Gerviísio Oliveira - PI. 

Art. 4° A cwtuta i um importante vetor de deseDVolvi.mento humano. &oclaJ e 

cconõmioo, devendo ser tratada como uma 6reB estra~ca pata o dcscnvolvimc.nto 

SU5tenul.vel e para promoçllo da paz no m .unicfpio de Capillkl Ocrvás;io Oliveira - Pl. 

An. 5° E responsabilidade do Poder PübUco MUJ1icipal, com a participação da 

sociedade, planejar e fomentar polttica.~ põblicas de cultura, assegurar a preservação e 

promover a val~ do patrimônio c-ultural múerial e imaterial do município de 

Capítão Ocrvll.slo Oliveira e estabelecer condições para o desenvolvimento dá ecom;uma 

da çrutum, considerando em primeiro pleno o írrtcr= público e o respeito à 

diversidade cultuml .. 

Art. 6" Cabe ao Poder .Público do munic-!pio de Capitão Gervásio Oliveira 

p lanejá( e implementa( pofltica.-, públicas para: 

I • 11SS0gU.rar os meios para: o desenvolvimento da cultura como dhcito do todos 

os cidadãos, com plena libe:rd&de de expressão e criação; 

n - unlvecsalhm o =so aos bens, e sorviç,os cultura.is; 

UI • contribuir para a constru.çllo da cidadania cultural; 

rv • reoonheoer, proteger, val.orizar e promover a divc:rsidade das c:.l(pres5ões 

cultW"flis ptCSétlles no município; 

V ·combatera di~ e o ptC!OOnceito de qualquer espkie e 1:1ature7.B; 

Vl - prmn.ovcr a equidade social e territorial do desenvolvimento eulturál; 

V.([ - qualifu:ar e g11111Dtir a transparencia da gestllo cultural; 

VW - democrad7,ar os processos decisórios, assegurando a parücipA.9110 e o 

controle social; 

IX - estruturar e regulamentar a economi.11. da cultura, oo Ambito Jocm; 


