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EDITAL 008.2021

CHAMAMENTO PÚBLICO - PLANO DIRETOR

j  CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Plano Diretor do Município, para

a sua adequação às diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano
'estabelecidas peia Lei Federal N- 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto
da Cidade, e em observância ainda, às Resoluções do Conselho Nacional das Cidades,
dentre outras normas;

wv: CONSIDERANDO que conforme o artigo 3^ da Resolução N^ 83, de 08 de
dezembro de 2009, do Conselho das Cidades, "o processo de revisão ou alteração do

■ Plano Diretor deve ser participativo, nos termos do § 4^ do artigo 40 e do artigo 43 do
Estatuto da Cidade e nos termos da Resolução 25 do Conselho das Cidades";

CONSIDERANDO que a revisão do Plano Diretor Participativo do Município de
Uruçuí é a oportunidade única de ampliar a Participação socjaijias djscussões de
políticas públicas, revisão, elaboração e implementação das jções do Poder Púbico

o à melhoria ambiental, a qualidade de vida da população e uso social da ci^de;
DO=^P DO D D D

jCONSIDERANDO, ainda, o Decreto 18%i2021^quejnsmui_a_^ de
tompanhamento do processo de revisão da Lei n® 592, de 2S_6e março de 2010, que
dfspõe sobre o Piano Diretor Participativo do Município de Uruçuí, e dá outras
ítóvidêndas;-!;''^-' 0 irnSÂLItlO COÜfFfAflM

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do presente edital, torna
pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para a seleção de entidades
Representativas de segmentos da sociedade civil, com vistas à participação no processo
dè-revisão da Lei n® 592, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor
Participativo do Município de Uruçuí.

iJ/DO OBJETO
D.*'

T/l Constitui objeto deste Chamamento Público:

a) a divulgação da importância e o estímulo à contribuição de entidades
representativas da sociedade civil no processo participativo de revisão da Lei n- 592,
de;25 de março de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município
de;Uruçuí;

visanc

1
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b) á respectiva seleção das entidades interessadas para atuação ativa no processo de

revisão, mediante a participação em reuniões específicas para discussões e debates,

ha forma especificada neste edital;

c) a organização do processo de participação, de acordo com as respectivas fases e
conforme aspectos territoriais e temáticos.

1.2 O presente chamamento público e a posterior nomeação dos membros da
Comissão de Acompanhamento, na forma prevista neste edital, não excluirão

nenhuma entidade, selecionada ou não, das demais medidas de participação popular.

2. bPERACIONALIZAÇÃO

2.1 As entidades poderão oferecer contribuições e participar de discussões e debates,
èjúe serão organizados por temas e/ou segmentos.
"e i

2.2 O desenvolvimento dos trabalhos levará em conta as fases do processo de revisão

da Lei ns 592, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo
f  ̂

iülPòd
2.3 Poderão ser realizadas reuniões presenciais ou por videoconferência, conforme
protocolos sanitários vigentes.^{^ fl

^  i-i
2j7 Os membros da Comissão de Acompanhamento não farão jus a nenhuma
remuneração, sendo considerado trabalh^D_ VOLUNTÁRIO de rejeyante interesse
público.

âò'Município de Uruçuí;

3. DAS ENTIDADES APTAS A PARTICIPAR
q.'-

3.1 Poderão participar da seleção de representação da sociedade civil em diversos
^eguimentos, desde que com atuação, sede ou representação local no Município de
tiruçuí, respeitada a quantidade por segmento disposta pelo Decreto n^ 189/2021, tais
cíomo:

r'

■çi -

d:l

a) Movimentos sociais e coletivos;

b) Organizações não governamentais e/ou Entidades da
sociedade civil;

c) Cooperativas e Associações;
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d) Entidades do setor empresarial;

e) Entidades e/ou Conselho de representação profissional;

f) Entidades acadêmicas e de pesquisa.

4. DAS INSCRIÇÕES

. 4.1 A Inscrição de representantes da Sociedade Civil Organizada dos segmentos

, previstos no Decreto n^ 189/2021, exige que se trate de entidade ou organização sem

■ fins lucrativos, constituída legalmente, há mais de 12 (doze) meses e estabelecida no

Município de Uruçui.

4.2 No ato da Inscrição, as entidades ou organizações deverão apresentar os seguintes

documentos:

a) ficha de inscrição, (disponível na Secretaria Municipal de Assistência
Social);

b) cartão do CNPJ;
V'^\ 1 -Xr- ri n ri ,'~T o r7 n ri

c) cópia do Estatuto ou Regimento;
Dl i~i ri r I  \ \ n n r~i r~i n n

■:d) cópia de Ata de Reunião em que foram eleitos os seus representantes
legais;

^e) declaração dos representantes legais da entidade ou organização
indicando o representante e suplente para a Comissão de Acompanhamento
'db Plano Diretor;
f) cópia de comprovante de residência atualizado.

;:i: i:

'4.3 As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, e
demais informações serão obtidas através do e-mail:
píanodiretorurucuí2021@outlook.com.

4;.4 A inscrição de representantes da Sociedade Civil — PESSOA FÍSICA, previstos no
Decreto ns 189/2021, exige comprovação de residência ou de alistamento eleitoral no
Município, com exceção dos representantes do Poder Executivo Municipal em
exercício de função.

4,5 No ato da inscrição, as pessoas físicas interessadas em compor a Comissão de
*1 1'

Âçompanhamento do Plano Diretor deverão apresentar os seguintes documentos:
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a) ficha de inscrição, (disponível na Secretaria Municipal de Assistência
Social);

b) cópia simples do CPF

c) cópia simples do RG;

d) cópia simples do comprovante de residência atualizado ou cópia do título
de eleitor.

4i6 As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, e

demais informações serão fornecidas através do e-mail:

Dlanodíretorurucul2021(S)outloük.com.

5. DOS PRAZOS

's)l O prazo para inscrição será de 10 (dez) dias, contados do primeiro dia útil após
p'üblicação do chamamento público no Diário Oficial dos Municípios.

1^1.10 prazo também será divulgado na página oficial de Prefeitura de Uruçuí, no sítio:
https://urucui.pi.gov.br/plano-diretor/

5Ç2 O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado por meio de publicação em meio

oficiai.

6. DA SELEÇÃO

I •

6:1 A relação dos representantes inscritos e habilitados das entidades e organizações

eVepresentantes inscritos e habilitados das pessoas físicas, será publicada no Diário
Oficial dos Municípios e no sítio: https://urucui.pi.gov.br/plano-diretor/

6:2 A eleição dos representantes será realizada na primeira reunião ordinária da

Comissão de Acompanhamento do processo de revisão da Lei ns 592, de 25 de março

(^6,2010, divulgada no Diário Oficial dos Municípios e comunicada individualmente por
telefone e e-mail para todos os representantes habilitados.

6.3, A eleição dos membros da Comissão de Acompanhamento será feita por todos
• - i

aqueles inscritos e habilitados do mesmo segmento.
'I

6,-4- O critério de desempate será o maior tempo de atuação ou residência no
Município.
n. r

7. DA HOMOLOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

y.lAs nomeações dos membros da sociedade civil serão publicadas em ato do Chefe

cíoj Poder Executivo Municipal, no Diário Oficial dos Municípios.
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Parágrafo único. A coordenação da Comissão de Acompanhamento será realizada pela

Secretaria Municipal de Assistência Social até a eleição da sua coordenação.

7.2 Eleitos os membros da Comissão de Acompanhamento, será feita a votação para

os cargos de Coordenador, is e 2S secretários, entre todos os seus integrantes.

7.3 Os interessados em assumir as vagas descritas no item 7.2 devem se manifestar e

cada Integrante da comissão poderá votar em apenas 01 (um) candidato de cada vaga,

sendo o coordenador, is secretário e 22 secretário eleitos por maioria simples.

7.4 A Prefeitura Municipal de Uruçuí garantirá a infraestrutura básica para a realização

das reuniões.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

.9^.1 Serão recebidas solicitações para solucionar eventuais dúvidas quanto a este

Chamamento Público pelo e-mail: planodíretorurucui2ü21@outlook.com

9:2'Os casos omissos e as situações não previstas neste Chamamento Público serão

dirimidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

'15 :

'%âi

- 4

:,-.v ■>:

'P.'!

d'

O Lj o a a
Urúçuí-PI, 24 de setembro de 2021.

u

.. (Vov,—^
.  J Letícia Alves Farias Leite
^cretária Municipal de Assistência Social
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Francisco Wagner Pires Coelho
Prefeito Municipal
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ld:04719FF1B5788C07 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA DE UNIÃO 

PORTARIA 024412021 - GP 

o PREFEITO MUNICIPAL DE UNIÃO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o inciso VI , do art.90, combinado com a 
alínea "a ", do inciso li do art. 19, ambos da Lei Orgânica do Municipio de Uniao
PI, com supedâneo no art. 37° da Constituição Federal, 

RESOLVE: 

NOMEAR a Senhora VANDERLEA TELES CAMPOS, inscrita no 
Cadastro de Pessoas Flsicas - CPF sob o nº 490.563.603-53, para o cargo de 
Diretora da Unidade Escolar José Expedito Medeiros, da Secretaria Municipal 
de Educação, a partir desta data. 

Registre-se, 

Publique-se e cumpra-se. 

União-PI, 27 de setembro de 2021 . 

-.t; ,s;:~~ \ 
G(:fSTAVO CONDE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

ld:04719FF1B5788C70 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 
CNPJ/MF: 06.985.832./0001-90 

Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçui-PI 

PREGÃO PRESENClAL Nº 010/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3275/2021 

A VISO DE CLASSIFICAÇÃO 

A Comissão de Licitação, vem através deste informar o resultado do julgamento das 
propostas apresentadas quanto ao Pregão Presencial nº O 10/2021, que teve como objetivo: Contratação de 
empresa especializada para instalação e fornecimento de provedor de acesso à internet via Fibra Óptica. com a 
disponibilização dos equipamentos necessários para viabilizar o acesso, para atender as necessidades da Zona 
Rural Prefeitura Municipal de Uruçui-PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no 
Termo de Referência. 

Considerando que o critério de julgamento da proposta determinada pelo Pregão Presencial 
010/1021 foi o de MENOR PREÇO GLOBAL obtivemos a seguinte classificação: 

Proposta do Licitante vencedor: 
BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ oº l l .464,990/0001-JS, vencedora pelo valor 
global de: Totalizando o valor de R$ 179.280,00 (Cento e setenta e nove mil e duzentos e oitenta reais). A 
Pregoeira informa ainda, que os autos do Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados. nos 
dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Uruçuí-Pl. 

Uruçuf - PI, 28 de setembro de 2021. 

Ana Cristi~ r!!:lf Guimaraes 
Pregoeira Municipal 

ld:01AB1500FA648793 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ/MF: 06.985.832.tOOO°í-90' 
Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçuí-PI 

i■iuR1Uçuí 
• O!JIABAUIOVAJCOHTfNUAA 

EXTRATO ATA OE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 - REGISTRO DE PREÇOS. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1915/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI-PI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
OBJETO: Regislro de preços para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos hospitalares 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Uruçul/PI, conforme as 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência do Edital. 
VALIDADE DA ATA: 12 (do.e) meses a contar da data da assinatura. 
DOS PRECOS, ESPECIFICA~ÕES. QUANTIDADES E FORNECEDORES REGISTRADOS. 
ITE-. ' ·« .. ) j' · :;-,_,,..,.,. , ,i i-:.~ '>A-PRESENTA, •. QUANT. awt : ~•-~i'~~'.· _'.ê~~F~~9~~ .JlijL-;, 1-'iW'~"r~i;-,; MARC_A· ANUAL 

29 AMITRIPTILINA(CLORIDRATO)C CMP CRISTA 3600 MP.200MG LIA 

159 AMP FARMA 6000 
ACIDO ASCORBICO 1G CE 

201 AMP SANTIS 3000 METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML A 

208 SOLUÇÃO DE RINGER ·FSC FARMA 720 LACTADO 500ML CE 

212 SORO FISIÓLOGICO 0,9% FSC FARMA 6000 500ML CE 

213 S0.!3.0 IGLICOSAOO 5% 500ML FSC FARMA 1800 
- ---·_ CE --· ---··· ... 

VAL!)R TOTAL DOS-ITENS 

DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM: 
1° FORNECEDORES REGISTRADOS 

-- ·---, 
V. V. 

UNIT 
R$ 

O 54 
R$ 

1,24 
R$ 

O 59 
R$ 

3,61 
R$ 

3,11 
R$ 

3.46 

TOT~,!._ 
R$ 

1.944 00 
R$ 

7.440,00 
R$ 

1.770,00 
R$ 

2.599.20 
R$ 

18.660 00 
R$ 

§ .2_28.00 
R$ 

38.641 ,20 
-

CNPJ Nº 26.113.505/0001-56 RAZAO SOCIAL ANA FLA VIA ANDRADE 
SÉRGIO EIRELI 

ENDEREÇO: RUA BARROSO, 988, CEP.: 64.000-130 
SALA 02, CENTRO NORTE, TERESINA-
PI 
TELEFONE: 86 2106 - 3000 FAX: 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: REPRESENTANTE: ANA FLAVIA ANDRADE 
afdistribuldorani""'-maíl.com SÉRGIO 
RG Nº 5.027.773 SSP/PI CPF Nº 022.938.683-03 
TELEFONE: CELULAR: 
ENDERECO ELETRONICO: 

Data da Assinatura. 15 de setembro de 2021 . 
Gerenciador Responsável pela da Ata: Presidente da Comissão Pennanente de Licitação - CPL, na sede da 
Prefeitura situada il Praça Dep. Sebastião Leal, 02 - Centro - Uruçui - PI. E-mail: cplurucui@gmail.com. 

ld:030ESA7957EE8782 
l ".,i 

•~uiiüçuí PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI 
~ on.wl..."'""""' SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

~- • i 

/:. 1 
j · ' 

EDITAL 008.2021 

" i' ', CHAMAMENTO PÚBLICO - PLANO DIRETOR 

SASC ""'"'-AafflNCl,\SICIO,ltl.S mwwfA 

1:: 
CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Plano Diretor do Município, para 

·a sua adequação às diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano 
·~stabelecidas pela Lei Federal N!! 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto 
da Cidade, e em observância ainda, às Resoluções do Conselho Nacional das Cidades, 

· {jeritre outras normas; 
.,Jc 

·, r.: CONSIDERANDO que conforme o artigo 3!! da Resolução Nº 83, de 08 de 
dezembro de 2009, do Conselho das Cidades, "o processo de revisão ou alteração do 

· 'i11ano Diretor deve ser participativo, nos termos do§ 4g do artigo 40 e do artigo 43 do 
'Estatuto da Cidade e nos termos da Resolução N!! 25 do Conselho das Cidades"; 

CONSIDERANDO que a revisão do Plano Diretor Participativo do Município de 
Uruçuí é a oportunidade única de ampliar a participação social nas djscussões de 
polític~s públicas,· révisão, elaboração ei~i;e-;;'tação· ~;~iõ~~ d~od~ __ Púbfu:o 
,Ãs~~d~·à melhÕria a~bientaT,ã qualidade de vida da população e uso social da cidade; 
~~l:t:::::t.21kl ·.1~ D O ~? (J O O O Q Ç1 

~ÔJlfO_N_S)~ERAN,OOL ainda, o D~et~lS~/:2021:!.._ que Institui a Com1ssao de 
Acompanhamento do processo de revisão da Lei nº 592, de 2~e março de 2010, que 
díspõe s;;i;;~Plan~ .D.iretDr Participativo do Município de Uruçuí, e dá outras 
próvidê~~las;l<Ó~~~_; {{j} T~#W.AlLU-ff([J ~[Jl~TKWIWA 
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tEme!.ultfJC.uí PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI 
~ ,....k,.,_ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

~ .. ; 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do presente edital, torna 
pú6llca a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para a seleção de entidades 
?epresentativas de segmentos da sociedade civil, com vistas à participação no processo 
~e:'revisão da Lei nR 592, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor 

Participativo do Município de Uruçul. 

il! DO OBJETO 

1::,1 Constitui objeto deste Chamamento Público: 

a) a divulgação da Importância e o estímulo à contribuição de entidades 
representativas da sociedade civil no processo participativo de revisão da Lei ni 592, 
de:·2S de março de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município 

~e:Uruçuf; 

.b) ·a respectiva seleção das entidades interessadas para atuação ativa no processo de 
revisão, mediante a participação em reuniões específicas para discussões e debates, 
·~a'forma especificada neste edital; 

e) 11 organização do processo de participação, de acordo com as respeçtivas fases e 
Í:onforme aspectos -territoriais e temáticos. 

1.2 O pres~nte çhamamento público e a posterior nomeação dos membros da 
Comissão de Acompanhamento, na forma prevista neste edital, não excluirão 
nenhuma entidade, selecionada ou não, das demais medidas de participação popular. 

2~ OPERACIONALIZAÇÃO 

· z.1-As entidades poderão oferecer contribuições e participar de discussões e debates, 
~úê serão organizados por temas e/ou segmentos. 

2.2""0 desenyolvimento dos trabalhos levará em conta •as fases do processo de revisão 
da Lei nR 592, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo 

l •• •.• --; - • -- • •.• • • .rt- (í' /fUJ;;;(T ~0 U IS.P~ IJ.01!,; c:7 

,;iir~J;,~t1tr~i~ o Iw e~ EJ f!!.l _~ a o o 
:2,3 Poderão ser_ realizadas reuniões presenciais ou por videoconferência, conforme 

p~Ôt~~Õi~; sanitários vlg;~t;;, JlJJ er:T f7.. Jf.-J fl...__,.. 8 _f-ff/ O 
'=•:iíf~• ·:1c-1~·~J- ~f'"t ~✓ L1 \_\ ~ ~~ ~ 
21· Os membros da Comissijo ·de Acompanhamento não farão Jus a nenhuma 
remÚne;:~çã"a;_ ";;ndo ~nslderado trabalho. VOLUNTÁRIO de _ relevante interesse 
público. 

3. DAS ENTIDADES APTAS A PARTICIPAR 
q .• 
3'.1 Poderão participar da seleção de representação da sociedadé civil em diversos 
Jeguimentos, desde que com atuação, sede ou representação local no Municlpio de 
ÜrÚçul, respeitada a quantidade por segmento disposta pelo Decreto nº 189/2021, tais 

eõ!Tlo: 

'2..:: 
a) Movimentos sociais e coletivos; 

2.. · , b) Organizações não 
sociedade civil; 

govemamentâis e/ou Entidades da 

e) Cooperativas e Associações; 

d) Entidades do setor empresarial; 

e) Entidades e/ou Cons_elho de representação profissional; 

f) Entidades acadêmicas e de pesquisa. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

. 4.1 A Inscrição de representantes da Sociedade Civil Organizada dos segmentos 
previstos no Decreto ni 189/2021, exige que se trate de entidade ou organização sem 

' fl~s lucrativos, constituída legalmente, há mais de 12 (doze) meses e estabelecida no 
Munidpio de Ur-uçuí. 

• 4.7. No ato da inscrição, as entidades ou organizações deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

à) ficha de inscrição, (disponível na Secretaria Municipal de Assistência 
Social); , 
.. - I · _..,, ..• ·-·-;..:;-1 fJ rn.a;; rr,;;u l1 lb95'U-l /J,Pir; C7 

,b) cartão do CNPJ; 
IC. 4..11\ 1 ._ •, 1 ;-::1, '--# ,:· 1 .J'.f'<' r7 ,1 n nn ,, r, r; r. í1 
ê) cópia do Estatuto ou Regimento; ,~r nf ·· ·-;;:;r,:;..;__,-:-_·-;1 -1 · n n ,...-;"',\ n nn [7 17 n 

1:d, cópia de Ata de Reunião em que foram eleitos os seus representantes 
leg_ais; 

.,_ --~-, ... --~· .. .: -, , . -- --..- .. ......... ~ ...... _., --- .... - ... -· .... ,. 

1e) declaração dos representantes legais da entidade ou organização 
jiri~icando o representante e suplente para a Comissão de Acompanhamento 
c;lê> Plano Diretor; 

v'I . 

:.f)1 cópia de comprovante de residência atualizado. 

:4--;;:rAs Inscrições c;feverão ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, e 

clé~ais informações serão obtidas através do e-mail: 

planodlretorurucui202l@outlook.com. 
' \~ 

~,~--A inscrição de representantes da Sociedade Civil - PESSOA FÍSICA, previstos no 

º~'.~reto ni 189/2021, exige comprovação de residência ou de alistamento eleitoral no 

MÜnlcíplo, com exceção dos representantes do Poder Executivo Municipal em 

'e~ercfcio de função. 

f;5 No ato da inscrição, as pessoas ffsicas interessadas em compor a Comissão de 
~~bmpanhamento do Plano Diretor deverão apresentar os seguintes documentos: . _, 

a) ficha de inscrição, (disponível na Secretaria Municipal de Assistência 
s :ocial): 

b) cópia simples do CPF 

c) cópia simples do RG; 

d) cópia simples do comprovante de residência atualizado ou cópia do título 
dê eleitor. 

4,6 As Inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Saciai, e 
demais Informações serão fornecidas através do e-mail: 
planodiretorurucui202l@outlook.com. 

?., µos PRAZOS 

;\.~-O prazo para inscrição será de 10 (dez) dias, contados do primeiro dia útil após 

'.!§.~licação do chamamento público no Diário Oficial dos Municípios. 

~'.:~.1 O prazo também será divulgado na página oficial de Prefeitura de Uruçuf, no sitio: 
!---
ht(ps://urucui.pi.gov .br/plano-diretor / 
- 1 .. 

SR O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado por meio de publicação em meio 
'oficial. 

6. DA SELEÇÃO 

6:~ A relação dos representantes Inscritos e habilitados das entidades e organizações 
~''representantes inscritos e habilitados das pessoas físicas, será publicada no Diário 
ÕfÍclal dos Municípios e no sítio: https://urucui.pi.gov.br/plano-diretor/ 

S::z' A eleição dos representantes será realizada na primeira reunião ordinária da 
<::~,missão de Acompanhamento do processo de revisão da Lei nº 592, de 25 de março 
~!'!12010, divulgada no Diário Oficial dos Municípios e comunicada individualmente por 
!elefone e e-mail para todos os representantes habilitados. 
: • . . 
6.3 .. A eleição dos membros da Comissão de Acompanhamento será feita por todos 
~q~eles inscritos e habilitados do mesmo segmento. 

§:-4: O critério de desempate será o maior tempo de atuação ou residência no 
Município. 
:-;, r 
7. DA HOMOLOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

7.1.As nomeações dos membros da sociedade civil serão publicadas em ato do Chefe 
~ iPoder Executivo Municipal, no Diário Oficial dos Municípios. 
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t.f'fBiiu~uí PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI 
~ • .....1.......,... SECRETARIA DE ASSISTÉ:NCIA SOCIAL 

SASC --ASIIS'TtHaAGOQ,111,.ECIIAQ,l,M,\ <,· ; 

Parágrafo único. A coordenação da Comissão de Acompanhamento será realizada pela 
S.ecretaria Municipal de Assistência Social até a eleição da sua coordenação. 

7.2 Eleitos os membros da Comissão de Acompanhamento, será feita a votação para 
Os cargos de Coordenador, lQ e 2Q secretários1 entre todos os seus integrantes. 

7.~ Os interessados em assumir as vagas descritas no item 7.2 devem se manifestar e 
cada integrante da comissão poderá votar em apenas 01 (um) candidato de cada vaga, 
sendo o coordenador, 12 secretário e 2• secretário eleitos por maioria simples. 

7.4 A Prefeitura Municipal de Uruçuí garantirá a infraestrutura básica par.ia realização 
dás reuniões. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

_9~1 Serão recebidas solicitações para solucionar eventuais dúvidas quanto a este 
q,.amamento Público pelo e-mall: planodiretorurucul2021@out1ook.com 

9::i' Os casos om issos e as situações não previstas neste Chamamento Público serão 
d]r.imidos pela Secretaria Munlcipal de Assistência Social. 

'Vi' : 

FRANCISC,0-::;: 
WAGNER Pl~~S 

COELHOf 
0500714339:1 

Francisco Wagner Pires Coelho 
Prefeito Municipal 

ld:125256ASSCDC884A 

,.~ I, ESTADO DO PIAUÍ 
URu'rul PR EFEITURA MUNICIPAL DE uRuçuf 
• .......,.., • .,"""""""' CNPJ : 06.985.832/0001-90 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SEGOV 
SECRETARIA MUNICIPAL OE 
GORVERNO 

REGULAMENTO DA 1 ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DA LEI Nº 592, DE 
25 DE MARÇO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Este regulamento dispõe sobre o procedimento da 1ª Audiência Pública de 
revisão da Lei n• 592 , de 25 de março de 2010. que irá tratar sobre o Plano Diretor 
Participativo do Município, convocada pelo Edital nº 001 /2021, publicado em 21 de 
setembro de 2021 . pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a ser realizada no 
dia 07 de outubro de 2021 , em horário e local especificados. 

Art. 2° A 1ª Audiência Pública terá como objetivos: 

1) Consolidar o processo de participação social ; 

li) Apresentar e debater o Plano de Trabalho do processo de revisão do Plano Diretor 
Participativo de Uruçui; 

lll)~P,-pr sentar os resulJ dos da Consulta Pública de busca ativa nas ruas realizada 
entre', os dias 27 d 1 -Setembro e 04 de Outubro de 2021 , para fins de le itura 
co,;,J'1 ária da realid de/ º Município; 

1v5Ai/ sentar à comµni} ade os membros do Núcleo Gestor. da Comissão Técnica e 
da Comissao · e Acompanhamento. 

DO PROCEDIMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Art. 3° A Audiência Pública é um instrumento de gestão democrática da cidade que 
visa promover a participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade no processo de revisão do Plano Diretor 
Participativo de Uruçuí; 

Art. 4° Todos os participantes da Aud iência Pública deverão assinar a Lista de 
Presença. disponibilizada pela Equipe de Organização. fazendo constar: 

i) Nome completo 

li ) E-ma il ou telefone para contato ; 

Ili) Se membro integrante do Núcleo Gestor, Comissão Técnica ou Comissão de 
Acom panhamento , informar o segmento ou órgão representado. 

Art. 5° São direitos de todos os participantes: 

1) Manifestar livremente suas opiniões sobre os objetivos da Audiência Pública, 
respeitando o disposto neste Regulamento, assim como os deveres individuais e 
coletivos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

11) Debater as questões delimitadas pelos objetivos da Audiência Pública; 

111) Apresentar questionamentos j unto à Mesa Diretora para elucidar dúvidas 
relacionadas ao apresentado; 

IV) Propor ajustes ao Plano de Trabalho do processo de revisão do Plano Diretor 
Participativo de Uruçuí. 

Art. 6° São deveres de todos os participantes: 

1) Respeitar o disposto neste Regulamento; 

§2° A Mesa Diretora será composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) Coordenador 
Técnico e 01 (um) Secretário. 

§3º A presidência da Mesa Diretora será exercida pelo Presidente do Núcleo Gestor 
Instituído pelo Decreto nº 188, de 15 de setembro de 2021 . 

§4º A coordenação técnica da Mesa Diretora será exercida por 01 (um) representante 
da Comissão Técnica instituída pela Portaria Normativa nº 881/2021 - SEGOV. 

§5° A secretaria da Mesa Diretora será exercida por 01 (um) representante da 
Comissão Técnica instituída pela Portaria Normativa nº 881/2021 - SEGOV. 

Art_ 9º São competências dos membros da Mesa Diretora: 

1) Do Presidente: 

a) Abrir e encerrar a Audiência Pública; 

b ) Ler o presente Regulamento; 
c) Atribuir aos demais componentes da Mesa Diretora funções executivas, 

respondendo, naquilo que lhe couber, a questões institucionais que sejam 
levantadas pela Plenária e aos casos omissos deste Regulamento; 

d) Orientar sobre os objetivos da Aud iência Pública ; 
e) Dispor sobre interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da 

Audiência Pública . bem como sua reabertura ou continuação, quando julgar 
conveniente, de ofício ou a pedido de qualquer componente da Plenária. 

li) Do Coordenador Técnico: 

a) Por delegação do Presidente, conduzir os debates; 
b ) Organizar as contribuições encaminhadas à Mesa Diretora, fazendo respeitar 

a fluidez, o tempo, a ordem e os procedimentos estabelecidos neste 
Regulamento. 

Ili ) Do Secretário: 

a) 1uxiliaH-1a-rea~1zapão da Audiência Pública; 
l . )~lpscrever os participantes que requerem expressar suas contribuições, 
~0 respeitando a , Fde,!]1 de solicitações; 

9j~"q ontrolar o te1 pc\ f as contribuições orais; 
r d) ~egistrar o co teuí:lo das contribuições; 

e ) 'sJstematizar a~ in1fürmações ; 
f) Lavrar a"Alã e o Termo do A to Justificador. 

Art. 1 O A Audiência Pública terá início com o pronunciamento da Autoridade Municipal 
e do Presidente da Mesa Diretora, 

Art. 11 Concretizados os atos previstos no artigo anterior, a Comissão Técnica do 
Núcleo Gestor disporá de até 60 (sessenta) minutos para apresentar, se possível : 

1) O Plano de Trabalho do processo de revisão do Plano Diretor Participativo; 

li) Os resultados da Consulta Pública de busca ativa nas ruas realizada entre os 
dias 27 de Setembro e 04 de Outubro de 2021 , para fins de le itura comunitária da 
realidade do Município; 

Ili) Apresentar os membros do Núcleo Gestor, da Comissão Técnica e da Comissão 
de A companhamento. 


