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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU( 
e-mail: pmmorrodochapeu@ hotmail.com 

l)ecreto n• 015 /2021 Morrn do Cb.apéu do Plaul- PI , 29 de março de 2021. 

DlspAe $Ohrc III autorlzaçl.o do 1net=anl!'j1DIO de aulas remotas 

no Amblto da rede pública mu.nlclpal de emi:lno de Morro do 

Chapéu do Piaul cm dc«,rrên~I• da pand~ml.a do COVID-

19, e adota outra, providência,. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUf/PI, MARCOS 

HENRIQUE FORTES REBELO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgíi.nica do 

Munfo(pio e, o.inda, 

C ONSIDERANDO a c lassificaçiio conferida pela Organ.i2a9ão Mundial d e S aúd e. no di.a d e 

11 d e mnrço de 2020 9 como pandemio. do Novo Cororul.vlrus - Covid 19; 

CONSIDERANDO atos normativos do executivo estadual, notadamcntc o Decre to nº 

18.884/2020 , Decreto nº 18.901/2020, Decreto 18.902/2020 , Decreto nº 18.913/2020 e pelo Decreto n°' 

I 8.966120 20 ; 

CONSWERANDO os Decretos Munic ipais que dispõem sobre as medidas para 

enftentninento do. cm ers~nc io. de saúde p6blico de im.portdncia intcrnacionnl decon-ente do Covid 19, 

bem como declara estado de calamidade pública~ e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 3° da Lei n º 13979120, que djspõe sobre as medidas 

pam o e nfrcnuu:nento dn cmcrgêneita de snúde pública d e imp0rtâncin int:emnciono1 decorrente dn 

COVID~19, as autoridades poderão adotar, no ftmbito d e su as competênc ias,. as medidas d e 

isolllmento, qunrenténll. e s uspensilo de diversil.9 o.tividru:ies; 

CONSIDERANDO que, cm rauo da situação de cal~m.id.ade pública dccon-entc da pandemia 

do. COVID- 19. o. Medida Provisório. nº 934/2020 flexibilizou excepcionB.lmente a exig&ncio. do 

cumprimento do calendário ci.colar; 

DECRETA; 

Art. l O • Fica autorizada, no Smbico da rede municipal de ensino de- Morro do Chapéu do Pia ui, a 

utilíz:ação do mecanis mo d4s ouJas/.o.tividodcs remotos cm dccorr!nci.o do situ.o.çilo ocasiono.do pelo. 

pandemia do Covid- 19 para o ano letivo de 2021. 

§ l .. • As mc<Hdas institutas pelo presente ato seguem a fo.nnatação e ferramentas u tilizadas oo ano 

letivo de 2020, inclusive quanto o.os crit~rios a vnlintivos . 

§ 2° - O m ecanis mo de entregu de uti viCWdes, prazos de devolução, correção, assiduidade dos 

educandos,. utilizaçã o d e platnfo m1 M virtuais , avaliaç.1.lio e demais aspectos inerentes à.,: atividades ora 

irnplemeotodus, nn fonno do § 1 ° deste urtigo, permonece no fon nutoçiio u tilizlldo no 1tno letivo de 

2020 . 

§ 3° - As atividades cernes deste decreto serão contabilizadas para fins cumprimento do calendário 

escolar anual. 

§ 4° - As medidas constantes neste decreto não são exaustivas, cabendo, à gestão municipal, manter o 

regular monitoramento do andamento das atividades, par que, em caso de necessidade, por meio da 

Secretaria de Educação, possa ser deliberada a necessidade de retificação, exclusão e/ou adição de 

novas atividades, competências e/ou deliberações, com objetivo de otimizar o ensioo e a eficiência do 

plano de trabalho, haja vista o caráter excepcional. 

Art. 'l." - O regime especial de aulas remotas não presenciais no âmbito da rede municipal de ensioo de 

Morro do Chapéu do Piauí é definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem 

a presença de estudantes nas dependências escolares. 

Art. 3° - O formato de aulas/atividades remotas implantadas por este decreto iniciara no dia de 

01/03/2021, com previsão de término no dia 31/07/2021, haja vista a projeção de retomo das aulas em 

fonnato híbrido e/ou presenciais regulares. 

Art. 4° - Para fins de cumprimento das disposições constantes neste decreto, notadamente o disposto 

no § 3º do art. I • desta nonna, a Secretaria Municipal de Educação deverá constar no calendário 

escolar anual da rede pública municipal de ensino. 

Parágrafo Único - O calendário escolar e o cronograma das atividades remotas podem ser alterados em 

virtude das consequências da pandemia do Covid 19, que podem comprometer a atual previsão de 

retorno das aulas presenciais. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

~~º 
Prefeito Munlclpal 

De<:reto n• 016/2021 

ld :0471D~7C04000~ DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU( 
e-mall: pmmorrodochapeu@hotmall.com 

Morro do Chap6u do PlauUPI, 29 de março de 2021 

Dispõe s obra a manutenção do abastecimento e d istribuição 

de produtos necessários e essenciais, especialmente 

merenda escolar, à famlllas de alunos Integrantes da rede 

pública munlclpal de ensino em decorrtncla da pandemia da 

COVID-19, e adota outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI/PI, no uso das alribuições que lhe 

confere a Lei organlca do Munlclpio e, ainda, 

CONSIDERANDO a classificação conferida pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 

março de 2020, como pandemia do Novo Coronavlrus - Covid 19; 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais que dispõem sobre as medidas para enfrenlamenlo da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid 19, bem como declara 

estado de calamidade pública, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a promulgação, pelo Governo Federal, da Lei n• 13.987 de 07 de abril de 2020 e 

a Resolução n• 2, de 9 de abri l de 2020 do FNDE; 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 3º da Lei n• 13979120, que dispõe sobre as medidas para 

o enfrenlamento da emergência de saúde pública de importancla internacional decorrente da COVID-19, as 

autoridades poderão adotar, no ambito de suas competências, as medidas de isolamento, quarentena e 

suspensão de diversas atividades; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 227, garante às crianças e aos 

adolescentes, com prioridade absoluta, o direito fundamental à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

disaiminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

CONSIDERANDO que o ECA em seu artigo 3" dispõe que a criança e o adolescente gozam sem 

disaiminação de todos os direitos fundamentais lnerenles à pessoa humana, além dos previstos naquele 

diploma legal. Ou seja , têm todos os direitos humanos das pessoas adultas e mais os relacionados à sua 

oondição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sendo sempre a interpretação do rol de direitos dos quais 

são detentores a mais ampla possfvel; 

CONSIDERANDO que o isolamento e quarentena impostos por recomendação da OMS têm 

atingido severamente a economia, com muito mais agudez aos menos favorecidos eoonomicamente, 

compostos em sua maioria de trabalhadores avulsos e infonnais, cujos recursos sao poucos e em alguns 

casos será nada, o que dificultará severamente a alimentação familiar, oom especial prejuízo às crianças e 

adolescentes; 

DECRETA: 

Art. 1° - Determinar que a Secretaria Municipal de Educação, proceda com o abastecimento, 

distribuição, logística e entrega de alimentos não perecíveis da merenda escolar, em fonna de kits 

de alimentos, aos alunos regularmente matriculados nas Unidades de Ensíno da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Moml do Chapéu do Piau 1 - PI, durante o perfodo de suspensão das 

atividades escolares presenciais decorrentes da Pandemia da COVID-19. 

Parágrafo Único -A presente medido tem como esteio a promulgação da Lei Federal n• 13.987, de 

07 de abril de 2020 e a Resolução nº 02/2020 do FNOE. 

Art 2" - Caberá à Secrelaria Municipal de Educação tomar as providências administrativas e 

operacionais para a entrega dos kits de alimentos aos responsàveis legais pelos alunos de que trata 

o art. 1• deste Decreto. 

Art. 3" - A Seaetaria Municipal de Educação poderá requisitar, do chefe do executivo municipal, o 

auxilio de pessoal, bem como I nfonnações da base de dados da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, para eletivo cumprimento das medidas previslas nesta norma. 

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Educação, por intermédio das unidades escolares 

integrantes da rede municipal de ensino, e a Secretaria Municipal de Assistência Social definir-ao as 

famílias oom maior necessidade, em estado de vulnerabilidade, que serão beneficiadas pelas 

entregas dos kíts alimentares. 

M 4° - Os dias de entrega dos "kits de alimentos" serão instituldos pela Secretaria Municipal de 

Educação. de forma que a distribuição seja organizada e entregue sem causar nenhuma 

aglomeração, por meio de prévio cadastro e instrumentalização de forma programada para fins de 

seu recebimento em datas certas por parte dos alunos benefidérfos., Indicando apenas um 

representante da familia para seu recebimento. 

§ 1• - O levantamento, o cadastro e a distribuição de que trata o caput deste artigo deve ser 

realizada de forma individualizada por escola , ficando, o pessoal designado, por unidade escolar, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU( 
e-mall: pmmorrodochapeu@>hotmall.com 

Incumbido de realizar todo o procedimento Junto às famlllas de allMWS do respecttvo 

estabeleclmento de ensino. 

§ 2° - As Informações Inerentes aos atos constantes no caput deste artigo deverão ser amplamente 

divulgadas. por melo de todos os meios de comunicação dlsponlvels na municipalidade, sempn, 
com antecedência mlnlma de 48 (quarenta e oito) ooras. 

§ 3° • A dlstnbulção. de que trata o caput deste artigo, ocorrera de fonma Individualizada. na 
residência de cada famrtla de aluno beneficiada. 

Art. 5° • As unidades escolares deverão reallzar o controle efetivo da quantidade de kits 

devidamente entregues, no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, apenas para 

computo Interno, a fim de assegurar a regu larldade do fornecimento. 

§ 1° - Dever.ã ser utilizado, lnk:lalmante, o est~ue de merenda existente nos depósitos das 

respectivas escolas e na sede da Secretaria de Educação. 

§ ~ - Caso o estoque indicado no § 1 ª deste artigo nAo seja suficiente para contemplar as famílias 

dos alunos enquadradas. serão adquiridos alimentos na forma facultada pela Lei Federal nª 13.987 

de 07 de abril de 2020 e na Resolução nG 02/2020 do FNDE. 

Art.. 6° - Os atos constantes neste deaeto devem ser acompanhados pelo Conselho de Alimentação 

Escolar - CAE, o qual poder.ai. de fonna fundamentada. requerer diligência e/ou esdaredmentos 

acerca das atividades regulamentadas por esta norma. 

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publiqu&-Se e Cumpra-se. 

Gabinete do p,efelto municipal de Morro do Chepé<J do Plaur. ao primeiro dia do mês de março do 

ano de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU( 
e-mail: pmmorrodochapeu@ hotmall.com 

Decreto nº 016/2021 Morro do Chapéu do Plaui• PI, 29 de março de 2021 . 

Dispõe sobre a autorização do mecanismo de aulas remotas 

no âmbito da rede pública municipal de ensino de Mo1T0 do 

Chapéu do Piauí am decorrência da pandemia do COVID-19, e 

adota outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUliPI, MARCOS HENRIQUE 

FORTES REBELO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, ainda, 

CONSIDERANDO a classificação conferida pela Organização Mundial de Saúde. no dia de 11 

de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavlrus - Covid 19; 

CONSIDERANDO atos normativos do executivo estadual. notadamente o Decreto n• 

18.88412020, Decreto nº 18.90112020, Decreto 18.902/2020, Decreto nº 18.913/2020 e pelo Decreto n .. 

18.96612020; 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais que dispõem sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid 19, bem como declara 

estado de calamidade pública. e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que. segundo o artigo 3° da Lei nº 13979/20, que dispõe sobre as medidas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

COVID-19. as autoridades poderão adotar. no êmblto de suas competências. as medidas de Isolamento. 

quarentena e suspensão de diveraas atividades; 

CONSIDERANDO que, em razao da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da 

COVID-19, a Medida Provisória nº 934/2020 flexlblllzou excepcionalmente a exigência do cumprimento 

do calendário escolar; 

DECRETA: 

Art. 1° • Fica autorizada, no ãmbito da rade municipal de ensino de Morro do Chapéu do Piaui, a 

utilização do mecanismo das aulas/atividades remotas em decorrência da situação ocasionada pela 

pandemia do Covid-1 g para o ano letivo de 2021 . 

§ 1° - As medidas institutas pelo presente ato seguem a formatação e ferramentas utilizadas no ano 

letivo de 2020. inclusive quanto aos critérios avaliativos. 

§ 2" • O mecanismo de entrega de atividades, prazos de devolução. correção. assiduidade dos 

educandos, utilização de platafonnas virtuais, avaliação e demais aspectos inerentes ês atividades ora 

Implementadas. na forma do§ 1° deste artigo. permanece na formatação utilizada no ano letivo de 2020. 

§ 3° - As atividades cemes deste daa-eto serão contabilizadas para flns cumprimento do calendérfo 

escolar anual. 

§ 4° • As medidas constantes neste decreto não são exaustivas, cabendo. à gestão municipal, manter o 

regular monitoramento do andamento das atividades. par que. em caso de necessidade. por melo da 

Seaetar1a de Eduoação, possa ser deliberada a necessidade de retificação. exclusão e/ou adição de 

novas atividades, competências e/ou deliberações, com objetivo de otimizar o ensino e a eficiência do 

plano de trabalho, haja vista o caráter excepcional. 

Art. 2" - O regime especial de aulas remotas não presenciais no ãmbito da rede municipal de ensino de 

Morro do Chapéu do Plaur é definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem 

a presença de estudantes nas dependências escolares. 

Art. 3° - O formato de aulas/atividades remotas implantadas por este decreto iniciará no dia de 

01/03/2021. com previsão de ténmino no dia 31/07/2021. haja vista a projeçllo de ratomo das aulas em 

formato hlbrfdo e/ou presenciais regularas. 

Art. 4° - Para fins de cumprimento das dlsposlçoes cons1antes neste decreto. notadamente o disposto no 

§ 3º do art. 1° desta nonna, a Secretaria Municipal de Educação deverá constar no calendário escolar 

anual da rede pública municipal de ensino. 

Parégrafo único - O calendérfo esootar e o cronograma das a!Mdades remotas podem ser alterados em 

virtude das consequências da pandemia do Covld 19. que podem comprometer a atual previsão de 

retomo das aulas presenciais. 

Art. 5° • Este Daa-eto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, Pub/tque--se e Cumpra-se. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU-PI 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 006/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material informática 
para as secretarias municipais. Data da Abertura: 23.04.2021 as 
08:00 horas. !&çru_: Pref. Mun.- sala da C.P L. Rua João Costa, 379, 
Centro, Morro do Chapéu do Piauí-PI. V. Estimado: R$ 650.000,00. 
Edital: A disposição dos interessados no endereço supra, no horário 
de 8:00 as 12:00h. 

ld:04719E7C040008CC 

fj 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU-PI 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAkSRP Nº 00112021 

Objeto: Registro de preços para aquisição de material permanente 
para as secretarias municipais. Data da Abertura: 23.04.2021 as 
10:00 horas. Local: Pref. Mun.- sala da C.P L. Rua João Costa, 379, 
Centro, Morro do Chapéu do Piauí -PI. Y, Estimado: R$ 
1.200.000,00. Edital: A disposição dos interessados no endereço 
supra, no horário de 8:00 as 12:00h. 

ld:13B59AA808EE08D:2 

• PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU-PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP N° 008/2021 
Objeto: contratação de agencia de publicidade e propaganda para os 
serviços de divulgação de mídia/chamadas/anúncios e divulgação 
das ações adnúnistrativa, produzida pela Prefeitura Municipal. Data 
da Abertura: 23.04.2021 as 15:00 horas. Local: Pref. Mun.- sala da 
C.P L. Rua João Costa, 379, Centro, Morro do Chapéu do Piauí -PI. 
V, Estimado: R$ 110.000,00. Edital: A disposição dos interessados 
no endereço supra, no horário de 8:00 as 12:00h. 


