l
!

'·

.jl

n:Rt;l:A DE.IOPORTUN:IDADE$

•

1

i

1

N" 1.774, DE 09 DE ABRIL DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar

l

o vencimento dos profissionais do Magistério
Público da Educação Básica do Municipio de
Oeiras & acordo com o piso nacional e dá outras
'

I

providências.

,

O:Prefeito Municipal de Oeiras, Estado do Piaui no uso de suas atribuições legais,

•

Flo saber que a Câmara Municipal de ;piras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

I

I

Alt. 1° Fica o Poder Executivo Municip~l autorizado a conceder reajuste no percentual de
s.pz% (oito virgula trinta e dois por cent.o). incidente sobre o vencimento dos profissionais do
mfgistério público da educação básica do Município de Oeiras, ativos e inativos,

es~abelecendo-

se como referência o

~encimento

de R$ 1.697,00 (hum mil, seiscentos e

nyventa e sete reais) para uma carga hor~ria de 40 (quarenta) horas semanais.
Pfágrafo único. O vencimento previsto ~o caput do art. 1° obedece ao piso nacional previsto
ny art. zoe fora atualizado nos termos do art. 5° da Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de
2f08, que regulamenta a alínea

•eJ

do inciso III do caput do art. 60 do Ato das

o~·sposições Constitucionais Transitórias.! para instituir o piso salarial profissional nacional
p a os profissionais do magistério públiêo da educação básica.
I
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l.
o~amentárias
l.

zo As despesas decorrentes da dplicação desta Lei correrão à conta de dotações
próprias, suplementadas S\l necessário.

3° Esta Lei entra em vigor na data dj sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a

prir de 1o de janeiro de zo 14. revoganto-se as disposições em contrário.
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LUKANO

ÚJ. COSTA DOS REIS SÁ
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Vitórias, 37 -Centro -•CEP: 64500-000 - Fone: (89) 3462<2842

CNPJ;: 06l.553.937l0001...70

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

'

'

I
I

José Ra\;,undo de Sá Lopes
Secretário Municipal de Administração e Finanças

•
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Numerada, registrada e publjcada a presente Lei, no Mural da Prefeitura

Junicipal de Oeiras, aos nove de abril de,dois mil e quatorze.
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' Nonato Cassiano
Raimundo
Ch~fe de Gabinete
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Vltórias, 37 -Centro - CEP: 64500-000 -

Fone:

CNPJ: 06,553.937/0001-70
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(89) 3462:-2842

PREFElTURAMUNICIPAL DE OEIRAS- Pl
AVIBODELICITAÇÃO-ADIAMENTO
LElN" 1.774.DE'f.tDEABRIL DE2014.

TOMADA DE PREÇOS:N' 005114- C.P.L
Au.torlza o Poder E:reçutlvo Mw\tcfpal a ~
o venoimento dos prof!JsionaiJ do ~

da ~ Báolca do Mm>!cfplo do
Oelru de acordo com o piao nacional e ~ outra
pro<!dtndu

O MtlNICÍPIO DE OEIRAS - 1'1, auavés da COliiiSSÃO PERlllANENTE DE
LiaTAÇÃO, toma público, para o ccnheeimc:nto de todoa os interessados que rtalimrá
licilllçio, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do !lpo MENOR PREÇO GLOBAL
o ADroDICAÇÃO GLOBAL, regida pcll. Lei o.' 8.666193 e suu al!eraçll<s posteriores.
NOVA DATA DA ABERTURA: OZ/OS/14 i.o 08;00 h. OBJETO: Con!ta!açlo do
emprtsa par.a prestação de serviços de consttuçlo de 01 (Uma) Quadra Coberta com
Vestiário no Povoado Morro ROOondQ (Loto I) e & 01 (uma) Quadra Coberta eom
Voi1ürio 110 l'<>v<>odo M1IIhado Grande (Lo!e 11) do municlpio de Oeil>s-PL VALORES
ESTIMADOS: R$ SIO.OOO,OO (~s o dez mil raú:J)-l.oto I o R$ S!O.OOO,OO
(CJl:!inhentoa e dez mil reais)-Lote ll. FONTE DE RECURSO: FNDEIMECIPAC 2.
OOPIA DO EDITAL: OFAital e seu anexo cstario à dispoafçlo dos. illttreUadolna sede
da Prc:fc.ihua Municipal.

Oolols (P!), lO do abril do 2014.

Alcxandro de Almeida Martins Lima
tnsidente da CPL

Art. ZO As ~ dec:otft:ntes da aplicaçlo dcrta Lei <:Om'lllo A oonta de dotaçOcs
01'Ç8tlteltl:lruprór ~&c ncc*Ãrlo.
t

:1_.
dajJ

em vf8or na data do sua publicaçao. com eleito~ t'lnan.ccJroa ~ a
de 2014, ~ u~em contr4rlo.
'
f

ht. 5° Esta lei
partir de 1°
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PREFEITUltA MUNICIPAL DE MABSAP~ DO PIAW
RETIFICAÇÃO
Em Retificação ao Aviso de llcitaçio Pregão PreseJ:wial n° 013l2014, publicado no
D.O.M ""dia 10-04-2014, plg. 97, Ediçlo MMDLXXI, oodo solO: em 2WI/2014 c
28 ele llllrU do 2014 lelt-10 em 28104/2014 e 09 do abril do 2014, ~

Massopó(PI),!Odoabril do2014.
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:REG!SI'Ril-8E E PUBUQUB-81l

PREFEITVRAMUNICIPALDE MASSAl'tDO PIAvl- PI
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Joo6 Raimundo do &I i.ope.1

-MUIIldpaldcMrnlnl-loel!Jwlçou
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N~ nogb!rada e publicada a - I.el. no Mural da Pre}cllum
Munlclpal do

ruwe do abrll do doi. mllo qualorzo,

AVISO DE UCITAÇÃO

O MUNiclPIO DE llfASSAPil DO PIAUi - PI, Blravés da CPL, torna
p6bliro, que realizanllicltaç!o, na modolidadel'REGÃO l'RESENCIAL n.
014/2014, do tipo MENOR PREÇO E ADJVDICAÇÃO POR LOTE, em
281041'.!0 14, â.s 14:00h, tendo coino objeto a aquisiçfto do material pormancnfo.
RECURSO: Orçamento Geral. VALOR: lq 247.629,80. EDITAL: Av.
Pedro Martin~ 642, centto. TEL: 89-3473-0034.

Massapado Piaul (PI), 09 do abrll do2014.
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Raimundo Nonato CwWto

Lucineldo Enedina dos Reis Silva
Pregoeira

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

