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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL O E MONSENHOR HIPÓLITO- PI.AUi 
Av. Carlos Libório1 n "' 101. Centro. CEP: 646$0-000-Monsenhor Hipólito/PJ 
CNPJ: 06.SS3.770/000J-48 Fo,ie: (89) 3433- JJSS 
E-nt.ail:monsenhorhipoUtoprefeitura@gmaU.com 

DECRETO Nº 18/2021 Monsenhor Hipólito-PI. 29 de março de 2021 . 

Altera excepcionalmente o ferfado de 
Anlvers4rlo de Emanclpaçllo Polltlca do 
Município de Monsenhor Hipólito, face à 
calamidade públlca decorrente da 
pandemia da COVID-19. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO-PI. no 
uso das suas atribuições conferidas pela L ei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de Intensificar as medidas de 
contenção da propagação do novo coronavfrus, preservar a prestação de 
serviços das atividades essenciais e conter a propagação da covld-19, 

DECRETA: 

Art. 1° - O feriado municipal de 26 de julho do exercício de 2021 , 
dia do aniversário de Emancipação Política de Monsenhor Hipólito, fica 
excepcionalmente antecipado para o dia 01 de abril do ano em curso. 

Art. 2° - A antecipação do feriado determinada pelo Art. 1° deste 
decreto constitui medida sanitária excepcional voltada para o enfrentamento da 
pandemia da Covid- 19. como reforço ao isolamento social. 

publicação. 
Art. 9° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

Monsenhor Hipólito-PI , 29 de março de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU( 

PORTARIA N" 058/2021, de 29 de março de 2021. 

'"DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CONTROLADOR GERAL 

DO MUNICIPIO DO MORRO DO CHA.PEU DO PlAUJ -Pl E. 

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS .. 

O PREFEITO MUNlCIPAL DO MORRO DO CHAPEU DO PlAUI-PI. no uso de suas. 

atribuições legllis que lhe sllo conferidas pela Lei Orgânica do Municipio do Morro do Chapéu do 

Piaul-PI e: 

CONSIDERANDO que o âmbito municipal a.inda inexis te concurso publico realindo pa.ra 

preenchimento do cargo de Controlador Geral em caráter efetivo; 

CONSIDERANDO a imprevisibilidade de ocupação do referido cargo ante- a imperiosa. 
1 

necessidade controle, flsealização e chancela legal no tocaote à prestações de contas do município a 

ser encaminhada para o TCB-Pl1 nos termos do que prever a Lei de Respoosabilidade Fiscal: 

CONSIDERANDO a tomada de todas as providencias amparadas nos principies da 

administração pública de forma a resguardar a legalidade dos atos adrninistrBtivos: 

RESOLVE: 

An. t• - NOMEAR: D4illZ10 ALVES UMA braoilciro. pomdor RG 1.908.747/SSP-PI e 

CPF: 823.653.933-49, para exercer as funções do cargo de Controlador Geral do Municlpib do, 

-~~~-~ 1 
Art. 2° - Revogando-se as disposições cm conririo, esta portaria entra em vigor na data de, 

sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/01/2021. j 
Gabinete do Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piauí -PI, aos vinte e nove diás do 

mês de março do ano de dois mil e vinte e um (29/03/2021) 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. CUMPR._~ 
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Prefeito Municipol 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU( 
e-mall:pmmorrodochapau@hotmall.com 

DECRETO Nº0l4/2021. 
Mon-o do Chapéu do Piaul (PI). 25 de março de 2021 . 

"Dlsp6c sobre • decretação de ponto f"acu.Jtadvop no 
Amblto da AdmlntstraçAo PdbUca Municipal Oi.reta e 
lodireta do Poder Executivo, no dia que especJ.Jlca. 

O Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do PiauJ (PI), no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDBRANDO a constatação de ai,grufictttivo au.mento de ca.~os de infccç.ão pelo novo 
coronavlrua (COVJD-19), co.m a iminente possibilld111do de colapso da estrutura de sa(lde do Estado 
doPiaut; 

CONSIDERANDO que o s termos da Lei Estnd\1nl n .0 7.491, de 25 de olarço de 2021 .. que 
antecipou o feda.do de .. corpus cbris ri~'. para o dia 30 de março de- 2021, celebrndo anualmente no 
dia 03 dejw'lbo, com o objetivo de contribuir para a. contenslo do avanço da COV[0- 19; 

CONSfOBRANOO ainda. a imperiosa neees5ida.dc de continuar os e5forços para assegurar 
o cumprimento e a eficAcia das medidos SH.nit·árias em. vigor e aumentar os índices de isolamento 
social, como formá de reduzir a progressiva propagação do novo coronavtrus (OOVlD-19); 

CONSIDERANDO a necessidade de maoutcnçlo dos serviços essenciais em hor'-rios 
ininterruptos. mesmo cm tais dias; 

DECRETA: 

Art. 1 ª - Fie.a decretado pooto facultativo. nos serviços du repartições pública 
munlcipais, ná próxima segunda. quarta e quinta- fcu"a .• rc&pcctivamentc. dias 29 e 31 de março de 
2021 e 1• de abrll de 2021~ como o objetivo de reduzir a circubç ;lo de pc:e.~ a.s p:ira b:i.rffl.l" a 
p rop.;,.gaçfto do coron:ivlrus. 

Art. 2• - Os serviços c-.sacncia.is de saúde e outros tamb6m com;idcrados essenciais 
deverão manter -plant&-5 nos die:.s de que tntta o art. l,;1 desde Decreto. conforme escala a ser 
cstá.bclceida pclo:s 5CC:n::tários/chefias ou demais rc21pons.ã:veis dos f'C.'jpectivos Óf'K.ilos. 

Art. 3ª - Revogam-se as: disposições em contrério, este dcc.rct:o entra cm vigor ues·ta d.ta. 
sendo dada por publi~do com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e 
na fonna da Lei, devendo 'b!.mb6m :ser public~do no DOM. 

Dê-se Ctl octa, PubUque-se e Cumpra-,e. 

GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, aos 
vinte e cinco dias dom~ de março do ano de dois m.il e vinte e wn (25/03/2021). 
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• Prefeitura Municipal do Morro do Chapéu do Piauí-PI 
EXTRA TO DE CONTRATO 

Ref. TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2021 
Contratante: O Município do Morro do Chapéu do Piaui-Pi - 01.612.593/0001-
00. Contratada: Construtora Vale do Guariba Serviços e Perfuração de Poços 
Tubulares Ltda. - CNPJ n.0 63.512.610/0001-94. OBJETO: Execução dos 
serviços de "implantação de sistema de abastecimento d'água em áreas rurais e 
comunidades tradicionais no município de morro do chapéu do Piauí - PI. 
Yl1121:: RS 244.741,49. VIGSNCIA: 12 meses. Fonte de Recurso: cv nº .. 
2112/17 - registrado no siconv nº 856466/20 17- FUNASA /Municlpio .. 
Sjpjtários: De um lado o Sr. Marcos Henrique Fortes Rebalo, CPF nº 
227.700.973-34 pela co.ntratante, de outro, o Sr. Jocione Soares de Sousa, CPF 
N.º 131.864.933-15, pela contratada. Data da Assinatura: 22/03/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUf 

EXTRATODETERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piau[, Estado do Piauí, no uso de suas atribui\)ÕCS legais, 
após examinar minuciosamente a documentação relativa à Tomada de Pnços o.• 01no21 e tendo em 
vista o que sugere a Comissão Pennanente de Licitação da Prefeitura, R E S O L V E concordar com o 
Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Pennanente de Licitação e H O M O L O G A 
R, para que surta seus legais e jurldicos efeitos, o julgamento da mencionada Tomada de Preços. 
Assim, determina a A D J U D I C A Ç Ã O ao licitante vencedor do certame, ou seja, a empresa: 
CONSTRUTORA V ALE DO GUARIBA SERVIÇOS E PERFURAÇÃO DE POÇOS 
TUBULARES LTDA, com sede na Rua Dois, 11442, Bairro: Angclim - Teresina -PI, inscrita no CNPJ 
n.• 63.512.610/0001-94. Data: 22103no21 . 

Marcos Henrique Fortes Rebêlo 

Prefeito Municipal 


