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A Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol Ltda, CNPJ nº
26.625.494/0001-93, torna público que requereu à Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piaui, a Renovação da
Licença Prévia (nº D000167/21) para a atividade de geração de energia
elétrica da Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol, a ser implantada
no município de Gilbués, no estado do Piauí.

P. P. 5842

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ
EDITAL DE CHAMAMENTO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais, intima os relacionados abaixo, à
comparecerem à sede do Regional sito à Av. Pedro Freitas nº 1.000 -
Bairro Vermelha - Cep: 64018-000 - Teresina - Piauí, para tomarem
ciência das decisões proferidas nos processos relacionados abaixo,
no prazo de 05(cinco) dias úteis.

1. Autuado(a): Elisete Teresa de Sousa, CRC/PI 005085/O, processo
CRC/PI nº 2018/000171

Teresina(PI), xx de novembro de 2021.

Contadora Regina Claúdia Soares do Rego Pacheco
Presidente
P. P. 5845

Ernest Milla Agrícola Ltda, CNPJ: 28.452.269/0001-28 torna público
que recebeu da SEMAR, a Licença de Instalação (LI)  da atividade
agrícola, da Fazenda Cajueiro ( CONDOMÍNIO MILLA), localizado
na zona rural do município de Baixa Grande do Ribeiro-PI.

Ernest Milla Agrícola Ltda, CNPJ: 28.452.269/0001-28 torna público
que requereu à SEMAR, o pedido de Renovação da Licença de
Instalação (LI)  da atividade agrícola, da Fazenda Cajueiro (
CONDOMÍNIO MILLA), localizado na zona rural do município de
Baixa Grande do Ribeiro-PI.

P. P. 5846

COOPERATIVA DOS FORNECEDORES DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO DE FLORIANO-COOFMAC, inscrita no CNPJ
07.508.656/0001-69, torna publico que recebeu da Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí- SEMAR a Licença
de Operação n° D000594/21 para extração de Areia situada na Avenida
Beira Rio S/N, Bairro Alto da Cruz, no município de Floriano- PI.

P. P. 5848

COMUNICADO

A EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
localizada na Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul, Teresina-PI, CNPJ
06.840.748/0001-89, torna público que requisitou junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí - SEMAM,
licença ambiental simplificada para implantação do empreendimento da
Subestação Centro 69/13,8 kV - 26,6 MVA e LD 69kV Teresina I (RB) -
Centro, com 4,92 km de extensão situada no município de Teresina.

P. P. 5850

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF/PI, CNPJ:
06.553.572/0001-84, torna público que requereu da Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto
Ambiental - DBIA, referente a Construção de uma(01) Agroindústria de
Cajuína na zona rural do Município de Landri Sales-PI.

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF/PI, CNPJ:
06.553.572/0001-84, torna público que requereu da Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a Declaração de Baixo
Impacto Ambiental - DBIA, referente a Construção de uma(01)
Agroindústria de Cajuína no Povoado Lagoa do Canto na zona rural
do Município de São Pedro-PI.

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretaria da Agricultura Familiar

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do
Piauí – EMATER/PI, CNPJ: 06.688.451/0001-40, torna público que
requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto Ambiental - DBIA, referente
a Construção de um (01) Abatedouro de Pequeno Porte para Aves na
zona rural do Município de Betânia do Piauí-PI.

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí
– EMATER/PI, CNPJ: 06.688.451/0001-40, torna público que requereu
da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a
Declaração de Baixo Impacto Ambiental - DBIA, referente a Construção
de um(01) Abatedouro de Pequeno Porte para Aves no Assentamento
Vinte e dois de Maio, zona rural do Município de José de Freitas-PI.

Leonardo Nogueira Pereira
Diretor Geral
Of.  1534

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
IV CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS

E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO

ESTADO DO PIAUÍ
EDITAL Nº 2 – DPE/PI, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

A Defensoria Pública do Estado do Piau torna pública a
retificação dos objetos de avaliação referentes ao GRUPO III –
DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS: DIREITO DO IDOSO,
constantes do subitem 16.2 do Edital nº 1 – DPE/PI, de 7 de outubro
de 2021, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens do referido edital.

[...]

16.2 CONHECIMENTOS

[...]

GRUPO III

[...]

DIREITO DO IDOSO: 1 Lei nº 8.842/1994 e Portaria nº 2.528/2006
(Política Nacional de Saúde do Idoso). 2 Decretos federais nº 9.921/
2019 e nº 9.893/2019. 3 Portaria nº 2.874/2000 (altera dispositivo da
Portaria nº 2.854/2000). 4 Portaria nº 73/2001 (normas e padrões de
funcionamento de serviços e programas de atenção à pessoa idosa
no Brasil). 5 Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

[...]
ERISVALDO MARQUES DOS REIS

Defensor Público-Geral do Estado do Piauí
Of.  275
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

IV CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS
E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO
ESTADO DO PIAUÍ

EDITAL Nº 3 – DPE/PI, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

A Defensoria Pública do Estado do Piauí torna pública a
retificação do subitem 6.4.8.2.5 do Edital nº 1 – DPE/PI, de 7 de
outubro de 2021, e suas alterações, bem como a inclusão do subitem
6.4.8.2.7 no referido edital.

Torna pública, ainda, em razão da retificação e inclusão
acima, a reabertura do prazo para a solicitação de isenção de taxa,
bem como a alteração das datas do cronograma previsto do concurso,
constante do Anexo I do edital supracitado, conforme a seguir
especificado.

1 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 6.4.8.2.5 DO EDITAL Nº 1 –
DPE/PI, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021, E DA INCLUSÃO DO
SUBITEM 6.4.8.2.7 NO REFERIDO EDITAL

[...]

6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE
ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

[...]

6.4.8.2.5 5ª POSSIBILIDADE – ISENÇÃO TOTAL
(hipossuficientes, conforme a Resolução CSDPE nº 141/2021):

a) Declaração de Hipossuficiência Econômica (preenchido conforme
Anexo III deste edital), Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Física ou recibo de entrega da Declaração Anual de Isento, juntamente
com pelo menos um dos seguintes documentos:

a.1) último comprovante de tarifa que comprove consumir a taxa
mínima residencial mensal de água em até 10m3 por mês; ou

a.2) último comprovante de tarifa mínima residencial que comprove o
consumo de energia elétrica em até 30KW/h; ou

a.3) declaração firmada pelo próprio candidato de que a renda per
capita da família é igual ou inferior a R$ 80,00 ao mês, considerando,
para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que vivam
sob o mesmo teto, e declaração do número de dependentes, que
comprove que a renda per capita/mês da família não é superior a R$
80,00 ao mês; ou

a.4) cópia do CNIS – Cadastro Nacional de Informação Social,
expedido pelo INSS, ou de comprovante oficial de que integra um
dos programas sociais do Governo Federal, Estadual ou Municipal.

b) comprovante de residência; e

c) comprovante de renda do requerente e(ou) de quem este dependa
economicamente que demonstre renda mensal líquida individual de
até um salário mínimo ou a renda mensal líquida familiar de até três
salários mínimos; e

d) declaração de dependência econômica firmada por quem provê o
sustento do requerente, quando for o caso.

[...]

6.4.8.2.7 7ª POSSIBILIDADE (desempregado e considerado em
estado de necessidade, conforme a Lei Estadual nº 5.953/2009):

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a baixa do
último emprego, contendo as páginas de identificação pessoal, de
contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco

subsequente ao último contrato; ou documento que comprove o
recebimento do seguro-desemprego; ou publicação do ato que o
exonerou, se ex-servidor vinculado à administração pública pelo
regime estatutário; e

b) declaração de Hipossuficiência Econômica conforme Anexo III
deste edital, cópia de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Física ou recibo de entrega da Declaração Anual de Isento, juntamente
com pelo menos um dos seguintes documentos:

b.1) último comprovante de tarifa que comprove consumir a taxa
mínima residencial mensal de água em até 10m3 por mês; ou

b.2) último comprovante de tarifa mínima residencial que comprove o
consumo de energia elétrica em até 30KW/h; ou

b.3) declaração firmada pelo próprio candidato de que a renda per
capita da família é igual ou inferior a R$ 80,00 ao mês, considerando,
para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que vivam
sob o mesmo teto, e declaração do número de dependentes, que
comprove que a renda per capita/mês da família não é superior a R$
80,00 ao mês; ou

b.4) cópia do CNIS – Cadastro Nacional de Informação Social,
expedido pelo INSS, ou de comprovante oficial de que integra um
dos programas sociais do Governo Federal, Estadual ou Municipal.

[...]

2 DA ALTERAÇÃO DAS DATAS DO CRONOGRAMA PREVISTO
DO CONCURSO


