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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 
CNPJ: 06.985.832/0001-90 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SEGOV 
SECRETARIA MUNICIPAL OE 
GORVERNO 

Ili - Contribuir para a mobilização e representação da sociedade civil nas instâncias de 

participação da elaboração do Plano D"iretor Participativo; 

IV - Acompanhar e viabilizar a mobilização social, colaborando com a condução das 
leituras comunitárias, das reuniões, oficinas e audiências públicas municipais; 

V - Supervisionar a articulação da compatibilização do trabalho técnico com a leitura 

comunitária; 

VI - Promover a cooperação entre os representantes do poder público e da sociedade 

civil na formulação das propostas; 

VIII - Promover ampla divulgação de suas deliberações à população; 

IX - Realizar a supervisão e a avallaçao periódica dos trabalhos desenvolvidos; 

X - Mediar e opinar sobre as questões relevantes,. acerca de situações,. divergências e 

conflitos institucionais no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos. 

Art. 49 o Núcleo Gestor será composto pelo corpo das diversas áreas técnicas da 

Prefeitura Municipal de Uruçuí que possuem rebatimentos territoriais em suas 

políticas setoriais e pela Comissão Técnica, respeitada a seguinte forma: 

1 - Representantes do Poder Executivo Municipal : 

a) Secretário Municipal de Infraestrutura; 

b) Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 

e) Secretária Municipal de Planejamento; 

d) Secretária Municipal de Educaç~o; 
e) Secretário Municipal de Agricultura; 

f) Superintendente de Transporte e Trânsito; 

g) Procurador Geral do Municfpio; 

lJ - Representantes da Comissão Técnica: 

a) 03 (três) representantes do corpo técnico de servidores públicos da Prefeitura 

Municipal de Uruçuí; 

§ 112 O titular do órgão elencado no inciso I deste artigo deve indicar um suplente para 

substituí- lo nas suas ausências. 

§ 29 O Núcleo Gestor irá reunir-se, ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias, em local, 

físico ou virtual, e horário a ser designado pela Direção. 

§3V As decisões do Núcleo Gestor serão registradas em atas que deverão ser 

publicadas no site da Prefeitura Municipal de Uruçuf. 

§ 412 As reuniões do Núcleo Gestor podem, ainda, ocorrer a partir de demandas 
específicas identificadas e encaminhadas pela Comissão Técnica, pela Comissão de 

Acompanhamento ou pela Direção do Núcleo Gestor. 

§ 512 O Núcleo Gestor pode convidar para participar das suas reuniões os demais 

Secretários Municipais, bem como representantes de outras entidades públicas ou 

privadas, sempre que as questões em pauta tiverem relação com as suas respectivas 

funções e atividades. 

§ 611 A Comissão de Acompanhamento será Instituída e dlsclpllnada por ato próprio do 

Chefe do Poder Executivo Municipal e a Comissão Técnica .. designada por portaria do 

~hefe do Executivo Municipal para atuar temporariamente na revisão da Lei Municipal 

592/2010. 

§ 712 As nomeações dos membros serão publicadas em Diário destinado a dar 

publicidade aos atos do Município. 

Art. 511 o Núcleo Gestor serêi coordenado por uma Direção composta pelos seguintes 

membros: 

1 - PRESIDENTE: Secretário Municipal de Meio Ambiente 

li - COORDENADOR: Secretário Municipal de Infraestrutura; 

111 - ASSISTENTE JURÍDICO: Procurador Geral do Munlcfplo; 

Parágrafo Único - A Direção terá como atribuição precípua a coordenação e 

Organização dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo Gestor, além das seguintes 

competências: 

1 - Preparar, conduzir e monitorar o processo de revisão de que trata o art. 1v deste 

pecreto; 

li - Formular os planos de trabalho de elaboração técnica e mobilização social; 

Ili - Coordenar os núcleos de comunicação, de informação e de organização da 

participação das entidades elencadas no caput do art. 42 nas reuniões do Núcleo 

Gestor; 

IV - Propor critérios para decidir prioridades; 

V - Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas coletivamente; 

VI - Resolver os casos omissos e conflitantes porventura existentes no decorrer dos 

trabalhos do Núcleo Gestor. 

1Art. 611 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Uruçuf, Piauí, 15 de setembro de 2021. 

DECRETO 189/2021 

Francisco 
PREFEITO 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SEGOV 
SECRETARIA MUNICIPAL OE 
GORVERNO 

Uruçul-PI, de 15 de setembro de 2021 

"Institui a Comlsslo de Acompanhamento do 
processo de revisão da Lei nl 592, de 25 de 
março de 2010, que dispõe sobre o Plano 
Diretor Participativo do Município de Uruçul, 
e d.ti outras provldlnclas." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUÍ, Estado do Piauí, no uso das atribuições lega Is 

que lhes são conferidas pelo art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e pela 

Constituição Federal vigente, 

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

sua adequação às diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano estabelecidas 

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, dentre outras 

normas; 

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 N• 25 do Conselho das Cidades" ; 

CONSIDERANDO que a política urbana tem como uma de suas diretrizes a gestão 

democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

CONSIDERANDO que a revisão do Plano Diretor Participativo do Município de 

l.Jruçul é a oportunidade única de ampliar a participação social nas discussões de políticas 

públicas, revisão, elaboração e implementação das ações do Poder Público visando à 

melhoria ambiental, a qualidade de vida da população e uso social da cidade; 

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto 188/2021, que Institui o Núcleo Gestor do 

processo de revisão da Lei n• 592, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre o Plano 

Diretor Participativo do Município de Uruçul, e dá outras providências. 

DECRETA: 
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Art. 1• Institui a Comissão de Acompanhamento, de caráter consultivo e prepositivo, 
como estrutur-a de gestão participativa do processo de revisão da Lei nR 592, de 25 de 

março de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de Uruçuí. 

Art. z• A Comissão de Acompanhamento tem como finalidade acompanhar todo o 

processo de revisão do Plano Dire tor Participativo do Município de Uruçuf, trazendo 

insumos necessários para a compreensão dos desafios de forma articulada e intersetorial, 

colaborando assim na construção da leitura técnica e comun itária do território do 
Município. 

Art. 39 São competências da Comissão de Acompanhamento: 

1 - Acompanhar todo o processo de revisão do Plano Diretor; 

li -Realizar reuniões extraordinárias sempre que deliberado como necessário ; 

Ili - Contribuir na consolidação da metodologia geral e demais documentos; 

JV - Apoiar e acompanhar a implantação da metodologia de participação e as etapas de 

mobilização e participação social, visando garantir a participação da sociedade civil em 
todas as etapas do processo de revisão; 

V - Contribuir para a mobili zação da sociedade de forma a viabilizar a colaboração e a 

participação em todo o processo de revisão, especialmente por meio de validação das 
ações de sensibilização, divulgação, informação, capacitação e organização da 

e) mobilidade urbana. 

IV - 07 (sete) membros da sociedade civil organizada no segmento cooperativas e 
associações, sendo um membro de cada uma das seguintes áreas de atuação: 

.a) trabalho rural; 

b) reciclagem; 

c) transporte de passageiros; 

d) representação de moradores da zona urbana; 

e) representaçllo de moradores da zona rural; 

f) atividade pesqueira; 

g) regularização fundiária. 

V - 05 (cinco) membros da sociedade civil organizada no segmento entidades do setor 

empresarial, sendo um membro de cada uma das segu intes áreas de atuação: 

a) construção civil; 

b) setor imobiliário; 

C) indústria; 

d) comércio; e 

e) produtores rurais. 

participação social; VI - 02 (dois) membros da sociedade civil organizada no segmento entidade de 

VI - Contribuir na consolidação dos produtos desenvolvidos pela Comissão Técn ica, bem 

como da minuta de Lei Complementar de revisão do Plano Diretor Participativo do 

Município de Uruçuí; 

VII - Participar das oficinas temáticas, das audiências públicas e outras reuniões previstas, 

conforme cronograma; e 

VIII - Participar das reuniões específicas que são parte da leitura comunitária no processo 

de revisão. 

Art. 411 A Comissão de Acompanhamento será composta por: 

1 - 05 (cinco) membros do Poder Executivo Municipal, sendo: 

a) 01 (um) membro da Secretaria Municipal da Juventude; 

b) 01 (um) membro da Secretaria Municipal do Interior; 
c) 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

d) 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

e) 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos. 

li - 11 (onze) membros da sociedade civil organizada no segmento movimentos sociais e 

coletivos, sendo 1 um membro de cada um dos seguintes grupos: 

a) comunidades tradicionais, quilombolas ou ciganas; 

b) comunidades indígenas; 

c) populaçllo em situação de vulnerabilidade; 

d) coletivo pelo direito à cidade; 

e) coletivo ou movimento de moradia; 

f) reforma agrária e agricultura familiar; 

g) transporte e mobilidade; 

h) mulheres e igualdade de gênero; 

i) Infância e juventude; 

j) igualdade racial; 

k) população LGBTQIA+. 

111 - OS (cinco) membros da sociedade civil organizada no segmento organizações não 

governamentais e entidades da sociedade civil, sendo um membro representante de cada 

um dos seguintes temas: 

a) d ireito à Cidade; 

b) cultura; 

c) democratização do acesso à terra; 

d) meio ambiente; e 

representação profissional, sendo um membro de cada uma das seguintes áreas de 

;,tuaçllo: 

~) arquitetura e urbanismo; e 

b) produtores rurais. 

VII - 04 (quatro) membros da sociedade civil organizada no segmento conselho de classe 

profissional, sendo um membro de cada uma das seguintes áreas de atuação: 

* a) arquitetura e urbanismo; 

b) engenharia e agronomia; 

c) serviço social; e 

d) advocatícia. 

VIII - 04 (quatro) membros da sociedade civil organizada no segmento entidades 

acadêmicas e de pesquisa, dentre os seguintes segmentos: 

a) entidade de ensino superior privada; 

b) entidade de pesquisa e extensão; 

e) Universidade Estadual do Piauf; e 

d) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 

§ 1• A Secretaria Municipal de Assistência Social exercerá a coordenação executiva da 

Comissllo de Acompanhamento; 

§ 2• Os membros da Comissão de Acompanhamento deverão ser selecionados por meio 

de edital, a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 3R Cabe ao membro suplente substituir o membro t itular, em suas ausências e 

impedimentos; 

§ 4• Todos os membros da Comissão de Acompanhamento devem comprovar residência 

ou título de eleitor registrado no Município de Uruçuf, PI, com exceção dos 

representantes do Poder Executivo Municipal em exercício de função; 

Art. SR O edital para seleçllo dos membros da Comissão de Acompanhamento, conforme 

ilescrito no §2• do art. 4•, deve ser publicado no Diário Oficial destinado a dar publicidade 

aos atos do Governo Municipal, em até 10 (dez) dias úteis após a publlcaç:lo deste 

Decreto. 

§ 1" O prazo previsto para publicaçllo do resultado do edital deve ser de, no máximo, 15 
(quinze) dias corridos, podendo ser prorrogado por Igual período; 

§ 2• O edital deve prever as regras específicas para inscrição dos representantes da 

sociedade civil e a documentação necessária; 
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§ 32 Caso não haja inscrição de entidades da sociedade civil na quantidade descrita no art. 

42, a representação ficará vaga, podendo ser preenchida por meio de nova convocação; 

Art. 611 A Comissão de Acompanhamento deve ser constituída no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados da publicação do edital de que trata o art. 52• 

Art. 711 Deverá ser garantida pela Coordenadoria Municipal de Comunicação, a ampla 

divulgação do processo de inscrição e capacitação para a constituição da Comissão de 

Acompanhamento, através de Diário Oficial Eletrônico do Município, site oficial, mídias 

locais e outros recursos de divulgação que garantam o acesso à informação de toda a 

população de Uruçuí. 

Art. 811 As nomeações dos membros da sociedade civil serão publicadas em ato do Chefe 

do Poder Executivo Municipal, no Diário Oficial do Município. 

Art. 911 O mandato da Comissão de Acompanhamento exaure-se com a finalização do 

processo de revisão. 

Art. 1011 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Uruçuí, Piauí, 15 de setembro de 2021. 

" 
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CNPJ/MF: 06.985.832./0001-90 1URU UI PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI •• i PREfIITIIRAOE , 

Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçui-Pi DTRABMHDVAlçrmHIW! 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3960/2021 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação de nº 023/2021 - contratação direta para Aquisição, com 
urgência, de EPis para os profissionais da saúde destinados ao controle e prevenção do novo 
coronavírus Covid19, pela empresa: RAFAEL S ALMEIDA LTDA, CNPJ sob oº 
40.537.778/0001-59, no valor de R$ 80.252,00 (oitenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais); 
Afigurando-me que o procedimento de contratação em epigrafe encontra-se regularmente 
desenvolvido, e estando ainda presente o interesse da Administração na contratação direta que deu 
ensejo à instauração do presente processo. De acordo com o parecer jurídico e fundamentos 
constantes do presente nos autos, RATIFICO, com fulcro nos artigos 24, inciso IV, da Lei nº 
8.666/93 e/e Decreto Municipal 147/2020, o presente processo de dispensa de licitação. 

Após a adjudicação, formalize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se. 

Uruçuf (PI), 17 de setembro de 2021 . 
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PREGÃO ELETRÓNICO N º 002/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5503/2020 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

REFERÊNCIA: CONTRA TO N º 983/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUf-PI 

01'RA&AUlOVAJCONTINUAR 

CONTRATADA: KELSON OLIVEIRA COSTA-ME. CN PJ/MF sob nº 21 .590.630/000 1-33. 

ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 -SRP 

LEIA SE: PREGÃO ELETRÓNICO Nº 002/2021-SRP 

Ana C r·is tina~ uimaràcs 
Pregoeira Munic ipal 

ld: 13B59B4C2E38372D 

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

Praça Deputado Sebastião Leal. 2. - Centro - Uruçuf-PI 
°i.URÜÇÍIÍ 

PREGÃO ELETRÓNICO Nº 003/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5559/2020 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

REFERÊNCIA: CONTRA TO Nº 984/202 1 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

OTRAMUIOVAI CONTIHUAR 

CONTRATADA: IDÁL!A DE OLIVEIRA DIAS-ME, CN PJ/MF sob nª 07.774.465/0001-49. 

ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 -SRP 

LEIA SE: PREGÃO ELETRÓNICO Nº 003/2021-SRP 

Ana C ristin~ uimarãcs 
Pregoeira Munici1>al 

ld:OE28856AB8103731 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ~{ PREFEITURAOE I 

CNPJ/MF, 06.985.832./0001-90 rqrURUÇUI 
Praça Deputado Sebastião Leal , 2, - Centro - Uruçui-PI ~ ,. OTJWW.HO VAICONTJNUAR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/202 1-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5559/2020 

RETIFICAÇÃO D E PUBLICAÇÃO 

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 985/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL D E U RUÇUÍ-PI 
CONTRATADA: KELSON O LIV EIRA COSTA-ME. CNPJ/MF sob nº 21.590.630/0001-33. 

ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 -SRP 

LEIA SE: PREGÃO ELETRÓNICO Nº 003/2021-SRP 

Ana Cristin~ Guimarães 
Prcgoeirn Municipal 


