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CURRAIS 
PREFEllURA MUNICIPAL -

DECRETO Nº 008/2021 

Currais - PI, em 29 de março de 2021 

"Dispõe sobn! a Autorização para alienar veículos e 
materiais imervíveis do Poder Executivo Municipal 
Nomeação da Comiuão Especial de Organização 
Al)(Jliação de Alienação de Ben.r Móvei.r. ". 

RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 

suas atribuições legais e nos termos do an. 70, incisos V e VII, da Lei Orgânica 

Municipal, 

DECRETA· 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal de Cun:ais-Estado do Piauí, autorizado a 

alienar Veículos e Bens Inservíveis para o Serviço público na modalidade Leilão 

Publico, pelo melhor preço ofertado; 

Art. 2º- Fica nomeado os servidores públicos municipais abaixo relacionados sob a 

presidência do primeiro, para comporem a Comissão Especial de Organização e 

Avaliação de alienação de bens móveis, pertencentes ao Munidpio de Cun:ais/PI: 

I - Josinaldo Vieira Carvalho; CPF nº 002.405.623-56 (Secretário de Transportes); 

II - João Marcos ousa Mendes; CPF nº 604.841.643-17(Secretário de Esportes); 
·-

III - Agildo Medeiros de Sousa; CPF nº 661.435.943-68 (Secretário de 

Administração); 

IV- Cledno de Araújo Castro; CPF nº 995.699.303-49 (Vice-Prefeito). 

Art. 3º- Os valores apurados com a venda dos veículos leiloados serão revertidos 

para a conta de titularidade da Prefeitura Municipal de Cun:ais/PI. 

Art. 4° - Os recursos arrecadados no Leilão serão destinados exclusivamente para a, 

aquisição de novos equipamentos para o uso do município. 

Art. 5°- Será contratado wn Leiloeiro Oficial do Estado para.a realização do Leilão e 

avaliação dos bens. 

Art. 6° - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as. 

disposições em contrário. 

Publica-se, Registra-se e Cumpra-se, 

Gabinete do Prefeito de Currais - Piauí, em 29 de março de 2021. 

t2- L.d:<29~2 
Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho 

Prefeito de Currais - PI 
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Lei Munlclpal nº 002/2021 de 29 de Março de 2021. 

Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - Conselho do 
Fundeb. 

O Prefeito do Município de Currais-PI. no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto no art. 34, IV da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. faz saber que 
a Cãmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

Capltulo 1 

Daa Dlapoalçõea Prallmlnaraa 

Art. 1°. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - Conselho do Fundeb, no ãmbito do Municlpio de 
Currala..PI. 

Capitulo li 

Da composição 

Art. 2°. O Conselho a que se refere o art. 1° é constituldo pelos membros titulares. 
acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e Indicação 
a seguir discriminadas: 

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal. dos quais pelo 
menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgllo educacional 
equivalente; 

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
d) 1 (um) ropro-oontanto doo oorvidoroa tócnico-odminiatrativoa daa e9ccola~ 

bllslcas públicas; 
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública. dos 
quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 

§ 1° Integrará ainda o conselho municipal. quando houver: 

1 - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação (CME); 

li - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8 .069. de 
13 de julho de 1990, indicado por seus pares; 

Ili - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil ; 

IV - 1 (um) representante das escolas indígenas; 

V - 1 (um) representante das escolas do campo; 

VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas. 

§ 2° Os membros do conselho previsto no caput e no § 1° deste artigo, 
observados os impedimentos dispostos no § 5° deste artigo, serão indicados até 20 
(vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte 
forma: 

1 - nos casos das representações dos órgãos municipais e das entidades de 
classes organizadas, pelos seus dirigentes; 

li - nos casos dos representantes dos diretores. pais de alunos e estudantes, 
pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de ãmbito municipal, em processo 
eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares; 

Ili - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades 
sindicais da respectiva categoria; 

IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado, 
de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como 
beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da 
Administração da localidade a trturo oneroso. 

§ 3° As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo: 

1 - são pessoas Jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos 
da Lei nº 13.019. de 31 de julho de 2014; 

li - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho; 

Ili - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da 
data de publicação do edital: 

IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos 
gastos públicos; 

V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou 
como contratadas da Administração da localidade a titulo oneroso. 

§ 4° Indicados os conselheiros, na forma dos incisos 1, li. Ili e IV do § 2º deste 
artigo, o Poder Executivo designará os Integrantes do conselho. 

§ 5° São impedidos de integrar o conselho a que se refere o caput deste 
artigo: 

1 - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal , 
bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins. até o terceiro grau; 


