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ESTADO DO PIAUÍ 
PftEFEITURA DE UNIÃO 
CNPJ: 06.SS3.606/0001-30 

Praça Bar.aio de Gurguéla, n• 44.3-Centro. 
CEP: 64.120-000- UnJlo-PI 

Reger twm~ do Ensino Fundamental a: PN"licipar da elabor-aç.ão da proposta 
PROFESSOR DE 6• AO pcdaaogica do esi.belccimcnto de c,nUIO~ Elaborar e cumprir o plano de trabalho 
'r ANO _ segundo :a propoaa ped,igógíca do c::stabclcciniento de ensino e polltica 
MATEMÁTICA educacional da Secretaria Municipal de Edueação; Zclu pela aprcodi2J1Fffi dos 

alune>$, ~ condições pan rnanulenÇlo da saúde fi~ica e pslquica dos alunos; 
E."mlbelCOQ' estre~as de recuperação para o, alunos. de menor reodimcnlo~ 
Ministrar os dia.." letivos e horus a ula estabelecidos.. além de ~ic:ipa.r 
inlcgralmcnte dos periodo$ dediea,cl05 oo phmcjamen10. avalia~ e ao 
desenvolvimento prof"tuional; Colaborv com as .advidadcs de articulaçào da 
escola com a:s (am..lliu e ■ comunidade; E,r;ccutar o a-abalbo diirio deforma a K 
vivenciar um clima de n:=spc.ho múluo e de relações que conduzam à 
0prçoda.agçm.; Manter com os colegas o c.spirito de c.oló\bonll,Ção e solid.u-icdadc 
indi.spens6~1 à cfi.ciêocia da obnt. educativa; Rcali~ com ela.reza. pttieido e 
pl'C:Stc:za toda escri~ rc(ctenlCI à e,i.ccuçio da proar-maçAo. (n:qui:neia e 
apn.wcilameflCO dm &lunoa; Zelar pela CC>nKrvaçlo do!I bens materi.ai.<t,. limpeza 
e o bom nome da csc,ola;, Ex.eçu.tu u demais nol"IJLU cslabclccidas no rcgjmcnto 
escolar. nas di.tttrizes emanad.u do1; Óflr;Aôs :wpc:riorcs e lcgis1aç,õ,cs fedrr.al , 
estadual e munic•-... 1 

Reger b.lrma,s do EBSioo FuocbmcntaJ ll; Participar da clabonç&o da proposta 
pedagógica do csbbelccirnenro de ensino: Elaborar e cumprir o plano de tn.b&lho 
sea,wxlo • proposta pedagógica do N.tabe1ttiment0 de ensino e poUtica 
educacionaJ da Seen,Lari3 Municipial de Edu,cação; biar pcl■ aprcndiza&c:m, dos 
aluno,,..~ çondjçõcs pa,:a manuicnç.lo da saúde flsk..a. e pslquica. do.s .J'-"tOS; 
Eslabelccer C$tralél]ias de teeupc:raçAo pan ot: aluaot de menor n:ndimcnto~ 
Ministrar os dias letivos e borm aula e,tabelecidos. alán de puticipar 
iotc-gralmeme. dos J)Cliodo.s dcdic.So.s ao plancjamcnlo, aval.iaçlo e ao 
desenvolvimento profissional: Colaborar com .u at:ivicbdcs de articulaç&o da 

PROFESSOR DE 6º AO escola com as familias e a eomun.idadc; Exoeutar o trabalho divio deforma• s,e 
9"' ANO - HISTÓRIA viv~i.a.r u,n clima de n:spcilO mútuO e de rc1aç,õcs que conduzam à 

apn:-ndizagcm; Manter com o, colc-gas o C'f')irito de cot.abora,i;ao e flOfidariedade 
indispen.$6.vc:I à cr1Ciência da obro cduc-.1iva; Realizar com clarcz■.. pmcido e 
p~cz:a toda C$Ct"lturaçAo refe:tt1'.'11e , execu,c:IO da propama,ç&o. &cquência e 
aprovcilamcnl.o dos alunos; Zelar pcl■ conservaç&o dos bem m.a.teria.i$,. limpeza 
e o bom nome da c=lócóla;. l!x.cc.utas- as demais norm&S cslabclccâdu no regimento 
escolar. nas dire.triz,e, emaôlldâs dOdõ 6,.-1,0S RlpCri.on:s e lcgisl■ç6cs fcdcmL 
cstad.ua.1 e municin.aJ 
Rc:BCT numas do Ensino FundamenW n ; Panicipu da elabonrrr,çlo da proposta 
pcdaaóg:ica do cstabclccimc-n.t.o de ensino; elaborar e cumprir o plano de craba1bo 
~ a propOSta pcd.g6gica do cstabclccimcnlo de ensino e poUtica 
educacional da S,ecnnria Mun.tCí._pal de Ed.uca,ç.Ao~ Zelar pelti, apreodi.za&:cm ~ 
elunos. dando condiç6cs para manutcnçAo da aúdc fl!lica e p,-kJuica dos aluno,; 
Est.belcocr cstntég:iu de recupaaçlo pan111 os ■lunos de menor rendimento; 

PROFESSOR OE 6° AO ~•~ : ~":o: ::c.~~lu ~~!:;.,:.~va~:':: 
9° ANO - GEOGRAFIA dcscovolvimcnto profi:,.sional: Colaborar com as ~Hvidedos de artic\.lle,ção d.a 

CKOI■ a>m u (am.lliu e a comunidade.; Executar o tnbalho diúio deforma a ,e 
vivencie, um clim■ de n::speilo múluo e de n::laç6cs que co~ â 
aprendizagem; M.ate-r com os coleps o ospiri(O de colabon,ç:ao e solid■ricdadc 
indi.spcosãvcl i cfacitncia da obnii educativa;. Realizar com etereza. precislo e 
pn::::stcza toda cscrilW'aÇ,Ao efeff:flte i m:ccuç&o d.a progra,na,çao, fffqubtcia e 
aprovcitamcato dos ai••-- ZcJw ocla doir; bcoa mau:riais. lim~ 

PROFESSOR DE 6• AO 
9" ANO - C~NCIAS 

PROFESSOR DE 6• AO 
9" ANO - EDUCAÇÃO 

FfSICA 

PROFESSOR DE 6• AO 
9" ANO - INOl.tS 

e o bom nome da escola: Exeeuw as demais oonn.,.s ~be1ccida.s oo Rgimento 
escolar, nas dfrrtri~ ananadu do.s órgAo.s !lllptri<>RS e legislaç,0,cs f"o:len-1 , 
C$U!Klual e muniMftll.l. 
R~ turmas do Ensioo Fundamental IJ; Participar da clabon,ç-Jo d.a propost,. 
pedagógica do estabelecimento de ~ino~ Elabontr e cumprir o plNtO de tnbalho 
segundo a proposta pcdagógic.a do cstabclcci.mcnto de ensino e poUtica 
educacional da Sccn:taria Municipal de Educaçlo~ Zelar pela aprendi~gem dos 
aluDM. d4ndo ooodiç,6cs para manu:tcnçlo da uüdc nsica e ~iquica dos alunos; 
Ef;labeleocu C$tnllégiu de rcc upcnç.lo para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e honas aula cstabclccidos, além de participar 
integralmente dos pcriodos dedicados ao plrancjamcn10, avaliação e ao 
dc$Ctwol·vimcnio profissional; Colaborar com as aiivicbdcs. de .artic.u.laç.So da 
c-scola com as fammas e • comu.n.idaclc: Executar o trabalho diúio deforma a x 
vivenciar u.m clima de respeito müruo e de relações que conduzam • 
aptcodizaaem; Manter com os colcpa o capirico de colaboraçlo e toliduicdade 
indispensável à cif"aciiencia dtl obra c,duca.tiva~ RcaJ.i.z;ar com clareza. procido e 
presteza ioda cscritu.r9ÇA0 refc:rcntc à cxccuç.lo da prog,ama,ç:lo. fn,quencia e 
aprove:it.amcn.io dos .iunoa; Zelar pela e~ dos bens matcri&ià.. limpeza 
e o bom tlOJDC d■ c::r,cola; Executai' m dcm.■.is normas csmbclcc~ no ~mcnto 
cseolu. nu diretrizes ananada.s dos 6,gAo:s WpCl'ÍORs e le&d,laç,ac:s fcdcnJ. 
estadual c municin.al 
Rcacr turm&s do Ensioo Fundamental n: Panic-ipar da cl.aboraç&o da propo,s1a 
pcd,agógic.a do CHlbclccimeolo de cu.sino; l=:labonac e cwnprir o plano de tnlbalho 
5Cgundo a proposta podagógica do c:úabclaciime:nto de cm:ino e polltica 
cducacionaJ d■ Sccn:tária Municipal de Educaçi.o; Zelar pela eprcndizapm dos 
aluno$. d.ando eoDdi.;6es pan man-..eoção da sa6<le fi.s-íea e pslquica dos al'-'ô08; 
Estabclccct estrati:aias de rec-upcnçto pa.ra os alu.no, de menor rendimento; 
Ministnll' os dim letivos e ho1"a!I aula estabelecidos,. além de participar 
i.o~me dos pénodo.s dedi<:ados ao pl.Mej,111net110. a.Y11li.aç:10 e a.o 
~volvimcnto pmfi.~k'M\al ; Colah(var «.m as atividadc::I de· a.rtic:ule,ç::;ln da 
csoola com as t:ainUiu e• comunidade;. Executar o trabalho diário dcfonna • se 
vivenciar um clim..a de ,cspcito môtuo e de rclaçOc,: que conduzam à 
aprendizagem; Manter com os colegas o espirilo de oolabomçAo e solidariedade 
ind.ispcn5'vcl à crtciéncUI da obra educativa; R..Cillâzac com clareza. pcocis&o e 
presteza loda c:scri~ mcreo1.0 • C)l.cc:uçao da ~. frequi!oci.a e 
aproveitamento dos alunos; Zelar pela conservaç:ao dos bem ma&.criais. 1 imp,eza 
e o bom nome da escola: Ex-eo.itai" as demais norma.s estabelecida:, no ttg.i.meoto 
escolar. nas diretri.zc,, ananadas dos 6rglo$ superiorc, e Jegislaç&o firdaal. 
estadual e munic..,..I 
Participar da c-Jabonçl,o da~- pcdagógjca do e,tabc:l~to de enslllO; 
E labor111.- e cumprir o plano de tnlbafho, segundo a ~Ili pedagógica do 
estabeleei.me:nto de êll$ÍDO; Zelar pela apl'et'Mllzagern dot eluioos,. dando c:ondtQOes 
para a manutcnçào da. sa6de tlsiea e psiquiea dos alunos; Estabelec.cr cstntta;W 
de r,eçupcn,çlo para os aluoos de menor rendimento; MilliSU'U' os dias letivos e: 
bol'Q nub1 ~KIÇNV$, Wéu.1 Jç pwtic;.ipnr iolc~n-..-o.m dO!i ~ 
dedicados ao p1:ancjamcnt.o. avaliaçAo e ao dc:scnvolvimcnto pro(°u.5ionaJ; 
Colabon:1- gom as atívidad.cz de art.icu.blç.Ao da c:s.coLa com as famlliu e • 
wmunidadc; &ceutar o tnbalbo dwio dé rorme • X' vivenc:íer um clime de 
respeito r:niltuo e de ~ que ~ .t. ~izagan: M2ota"" com os 
QO~• o .-..(rico de col......._....,.. e aoLidaricdadc in,di.~dvcJ i cfici&lc:ia da 
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obra educativa; Realizar com clan:za. pnxislo e presteza. toda escrituração 
referente à execução da programaçio, fr<ql>ência e aproveitamcnlO dos alunos; 
Zelar pela conservaçlo dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 
Executar as demais normas c:stabelccidu no regimento escolar? nas diretrizes 
emanadas dos ·ol'Q e: lc: · federal. estadual e munici 

o 
VÁRZEA IIÚNCA 

ld: l.~ B59C054 7E60CB9 

ESTADO DO PIAUI 
PR.BFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA - PI 
CNPJ: 41.522.IOJ/0001-0? 
PRAÇA SANTA TERESrNHA,, S/N - CENTRO - CEP: 64. 773,-000 - VÁRZEA BRANCA - PI 
EMAIL.; pm vor«abrancft@smoU wm 

LEI Nº 324/2021 - VÁRZEA BRANCA/PI. 20 DE ABRIL DE 2021. 

Dispõe sobre a proibição de queimadas no 
Amblto do' perímetro urbano do munlciplo de 
V6rzea Branca/PI e d6 outras providências. 

O PREFEITO MUNIOPAL DE VÁRZEA BRANCA, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Branca/PI aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica proibida a queima de resíduos sólidos, mato ou qualquer outro 
material orgânico ou inorgânico na zona urbana. no âmbito do perímetro do 
Município de Várzea Branca/PL ressalvadas as hipóteses previstas no Art. 38 da Lei 
nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal). 

§ lº - Para os fins desta lei, considera-se ,. resíduo sólido"' todo material sólido 
avaliado como sem utilidade. supérfluo ou perigoso gerado pela atividade humana, 
e que deve ser descartado ou eliminados. 

§ 2º - A proibição de que esta Lei se estende a todo tipo de queimada, inclusive, 
aquelas decorrentes de extração, limpeza de terrenos, varrição de passeios ou de 
vias públicas na zona urbana do município. 

Art. 2°- Toda pessoa física ou jurídica que, de qualquer forma, praticar ação lesiva 
ao meio ambiente através de fogo, ficará sujeita as penalidades prevista na Lei n• 
9 .605/98, crimes Ambientais, não excluídas outras sanções estabelecidas na 
legislação vigente. 

§ 1 °- Inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, gradativamente, ás. 
seguintes penalidades: 

l - Em relação à queima de resíduos domiciliares: 

a) se praticada por panicular em seu próprio terreno ou em alheio, multa no 
valor de 10 UFM (dez unidades fiscais municipais); 
b) se praticada por particular em passeios ou vias públicas, multa no valor 
de 20 UFM (vinte unidades fiscais municipais). 

n - Em relação à queima de resíduos industriais ou comerciais: 

a) se praticada nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos 
industriais ou comerciais, multa no valor de 50 UFM (cinquenta unidades 
fiscais municipais); 
b) se praticada em passeios ou vias públicas, multa no valor de 100 UFM 
(cem unidades fiscais municipais). 

m - em relação á outras espécies de resíduos: 

a) se praticada por particular ou responsável legal em seu próprio terreno 
ou em alheio, multa no valor de 10 UFM (dez unidades fiscais municipais); 
b) se praticada em passeios ou vias públicas, multa no valor de 20 UFM 
(vinte unidades fiscais municipais). 

§ 2°- O montante arrecadado com aplicaçao de sançao decorrente desta Lei será 
revestido em favor do Fundo' Municipal do Meio Ambiente, salvo quando, a 
critério do poder Público, restar comprovado o interesse público para outra, 
finalidade. 

Art. 3º - Qualquer pessoa poderá denunciar queimadas feitas em desacordo com, 
as normas dispostas nesta Lei ás autoridades competentes. 
Parágrafo único. O denunciante, querendo, não precisará se identificar, bastando 
tão somente fornecer os elementos suficientes para a identificação do infrator. 

Art. 4º - Caberá á Prefeitura Municipal de Várzea Branca/PI, através de seu órgão 
fiscalizador, fazer a fiscalização do cumprimento desta Lei, no que couber. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNIOPAL DE VÁRZEA BRANCA/PI. 20 DE ABRIL DE 
2021. 

Prefeito Municipal de Várzea Branca/PI. 


