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REQUERIMENTO 

EXMO. SR PREFEEITO MUNICIPAL DE COIVARAS - PI LCt~ 
JOSE FREIRE FURTADO, CPF N2 007.554.433-49, Secretaria Municipal de Planejamento e 
Projetos, deste município, requer a V. Exa. EXONERAÇAO, do cargo de Secretário de 
Planejamento e Projetos de Coivaras -PI, a partir de 03/06/2020. 

Senhor Prefeito, 

Neste Termos 
Pede Deferimento 

Coivaras - PI, 03 de junho de 2020 

Jose Freire Furtado 
Requerente 

Coivaras, 2S de maio de 2020 

Em cumprimento à legislação eleitoral e com base no calendário eleitoral 2020, vigente, 

vimos através desse expediente, solicitar meu afastamento do cargo de Secretário de 

Finanças desse município a partir do dia 03/06/2020, tendo em vista que pretendo concorrer 

às e leições majoritárias 2020. 

Para tanto, fica vossa exce lência comunicado a partir dessa data, adotar as providências 

necessárias para nomeação de sub_stltuto para pasta, bem como emissão e publicação de 

Portaria . 

Sem mais para o momento, estimamos votos de distinta consideração e apreço ao tempo 

em que agradecemos a confiança a mim depositada. 

Atenciosamente, 

~ W,c,,_,:¼YA & ~Q~ 
Kléberson M~rtlns de carvalho 

Secretário Municipal d~ Finanças 
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DECRETO Nº 03512020, DE OI DE JUNHO DE 2020. 

''Dispõe sobre a convocação de todos os agentes de 
serviços gerais lotados nas Escolas da Rede Municipal de 
Ensino para retomarem às atividades. tendo em vista o 
início das aulas remotas. observadas todas as medidas de 
segurança para evitac o contágio do Novo Coronavlrus e 
da outras providências. ·• 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, no uso de 

suas atribuições legais que silo dadas pela Constituição da República Federativa do Brasil e 

pela Lei Orgünica Municipal e; 

CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia 
da covid-19; 

CONSIDERANDO que a decretação de Calamidade Pública e o Estado do 

Emerg6ncia em Saúde Público. no município de Conceição do Canindé já dura mais de 02 

(dois) meses~ período no qual as aulas presencio.is nas escolas da rede municipal de ensino 

encontram-se suspensas; 

CONSIDERANDO que significativa parte do alunado do sistema público de 
ensino não dispõe do.s meios necessários para realizarem as atividades escolares cm suas 

rcsid&lcias. necessitando de suporte das escolas para tanto; 

CONSIDERANDO que foram inicie.das as aulas remotas. por meio d.as quais os 

professores da rede pública de ensino se dirigem o.té às escolas para organizar tarefas 

impressas que serão destinadas aos a1 unos que não possuem in.tcmc1 cm casa; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o espaço flsico das escolas limpo e 

asseado para os professores poderem exercer suas atividades, 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam convocados todos os servidores públicos municipais ocupantes do cargo de 

agentes de serviços gerais, lotados nas escolas da rede municipal de ensino, para retomarem 

às suas atividades, tendo cm vista o inicio das aulas remotas. 

Panigrafo único. O retomo às atividades ocorrerá de forma revezada, tendo em 

vi.sta que a demanda atual nl!o exige a presença de t<>dos os agentes concomitantemente. 

Art. 2° Será fornecido aos agentes de serviços gerais todo o Equipamento de Proteção 

Individual necessário à proteção contra o Novo Coronavirus (Covid• 19). 

Art. 3º No retomo às atividades, deverão ser adotadas todas as medidas e providências: 

necessárias para fins de prevençllo e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19, tais 

como: 

1 • a observância do distanciamento social; 

li • a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a 

realização de quaisquer tarefas. com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool 

em gel setenta por cento, bem como da higienizaçl!o, com produtos adequados, dos 

instrumentos domésticos e de trabalho; 

III - a utilização das máscaras de proteção facial. 

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé-PI, 01 de junho de 2020. 
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