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ANO II - EDIÇÃO 371 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022164
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE 
LEI MUNICIPAL Nº 1.796 DE 18 DE JUNHO DE 2015. 

Art. 3º • As reuniões do Comitê de Gestão Colegiado do rede de cuidado e 

de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas 

de violência serão fixos. e definidas pelo Comitê. 

Art. 4º - o Comitê de Gestão Colegiado do rede de cuidado e de proteção 

social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência 

definirá um coordenador e um vice coordenador para responderem sempre 

que necessário pelo Comitê Gestor e representá-lo. quando necessário. 

Art. 5º - Cabe ao Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de 

proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência. conforme art. 9º, do Decreto Presidencial nº 9.603/2018: 

1 - articu lar, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações do rede 

intersetorial. além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e 

o aprimoramento da integração do rede intersetorial que compõe o Sistema 

de Garantia de Direitos; 

11 - definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes requisitos: 

a) os atendimentos à criança ou ao adolescente serão feitos de maneiro 

articulado ; 

b) a superposição de tarefas será evitada; 

c) a cooperação entre os órgãos. os serviços, os programas e os 

e quipamentos públicos será priorizada; 

d) os mecanismos de compartilhamento das informações serão 

estabelecidos; 

e} 0 papel de cada instância ou serviço e o profissional de referê ncia que o 

supervisionará; e 

111 _ discutir, acompanhar e encaminhar casos de suspeita ou de confirmação 

de violência contra crianças e adolescentes. 

§ 1 ° o atendimento intersetorial poderá conter os seguintes procedimentos: 

1 - acolhimento ou acolhido; 

11 - escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção; 

111 - ate ndimento do rede de saúde e do rede de assistência social; 

IV - comunicação ao Conselho Tutelar; 

V - comunicação à autoridade policial; 

VI - comunicação ao Ministério Público: 

VII - depoime nto especial p e rante autoridade policial ou judiciário: e 

VIII - aplicação de medido de proteção pelo Conselho Tutelar, coso 

necessário. 

§ 2º Os serviços deverão c ompartilhar entre si, de formo integrada, as 

informações coletadas junto às vítimas. aos membros da família e o outros 

suje itos de sua re de afetivo, por meio de relatórios. em confom,idade com o 

fluxo estabelecido, preservado o sigilo dos informações. 

§ 3º Poderão ser adotados outros procedimentos. além daqueles prev istos no 

§ 1 °. quando o profissional avaliar, no caso concreto, que haja essa 

n ecessidade. 

Art. 6º - O s casos omissos na presente Resolução serão a v aliados pelo Comitê 

de Gestão Colegiado e submetidos à Sessão Plenário do CMDCA. 

Art. 7º - Esta Resolução entra e m vigor na data de suo publicação. 

Oeiras-PI. 06 de dezembro de 2022. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 
CONTRATADA: PASSOS E PORTELA ENGENHARIA LTDA 
ORIGEM: Tomada de Preços nº 003/2022 
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OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia Civil para execução de pavimentação asfáltica 
de vias públicas no Município de Oeiras-PI. 
CNPJ: 37.079.558/0001 -98 
ENDEREÇO: Rua Antônio Gentil, nº 291 - Bairro Rodagem de Floriano - 64.500-000 - Oeiras/PI 
VALOR GLOBAL: R$ 905.541 ,56 (NOVECENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E 
UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 
FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios/Orçamento Geral do Município 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. 
PRAZO DE VIGENCIA: 06 (seis) meses e 75 dias 
DATA DE ASSINATURA: 25 de novembro de 2022. 

Oeiras - PI , 25 de novembro de 2022. 

José Raimundo de Sá Lopes 

Prefeito Municipal 

Praça das Vitórias, 37 - Centro - CEP: 64.500-000 - Fone: (89) 3462-2842 
CNPJ N!! 06.553.937/0001-70 

TODAS AS PUBLICAÇÕES SÃO ASSINADAS E 

CERTIFICADAS DIGITALMENTE POR AUTORIDADE 
CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ÂMBITO DA 

INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS 

BRASILEIRA- ICP BRASIL. 
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