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PREFEITURA MUNICl;PAL DO 
MORRO DO CH,APÉU DO PIAUI 

PORTARIA GAB N" OW2019, de 29 de março de 2019 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MOR.RO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, Estado do 

Plaul, no uso de suas aúibulçõee legais e 

CONSIDERANDO os termos da lei de Nº 199, de 11 de dezembro de 2017, que 

institui o con-lho Munlelpal de AN•tenela Social - CMAS e ainda nos termos da 

Resolução CMAS Nº 02/2019, de 29 de março 2019, que dispõe sobra a homologação 

do resultado do processo de escolha e posse do presidente da Diretoria Executiva do 

Conselho Municipal de Assistência Social do Morro do Ctiapéu do Piauí, para o 

exercício de 2019- 2020 e dá OUll'a$ providências; 

RESOLVE; 

Art. 1"- Nomear a Conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, do 

munlc.fplo do Morro do Chapéu do Piaul- PI, senhora, Ana Udia AIVes Lages- CPF; 

637 .859.003-6a (Rep. da Sec. Mun. de Desporto, Lazer, Cultura e Tunsmo), para a 

função de Pl'OSidente da Diretoria Executiva do referido colegiado, para o exerclclo de 

2019- 2020, com inicio das funções retroagindo ao dia 16 de fevereiro de 2019 e 

término no dia 14 de fevereiro de 2020 

Art. r - Esta portaria entra em lligor na data de sua publicação. com seus efeitos 

retroagindo a partir do dia 16 de fevereiro de 2019, revogando-as as dispo&i90e11 em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPéU DO PlAUI., •
vinte• nov• dia• dom .. de març,o do ano de dois inll e dezenove (29/0312019), 

Dê..ae ciência , publlque..se e cumpra-se. 

úin"21212019 

Ma~~lo 
Prefei1o Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUi 

}JQrrct dQ C/rapé!J dtJ J'iaw/ (PI), 02 de abril d4 2019 

"DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
LOGRADOURO PUBLICO E DÁ OUl'RAS 
PROVJDtNCIAS" 

O l>refeito Municipal do Mom> do ~ do Piauí, &bido do Piaul, no uso de suas 

atribuições lepis. conferidas pela I.ei Orghic:a do Municipio; 

FAÇO SABER, que a caman de Vert4dores aprovou e tu sanciono II seguinte Lei: 

Art. 1" - Fica a Rua: JS L passam ser d~ de Rua Sr. Luís Vitória a que passa em 

frmite à QfjciJUl do Lm!i.Olllf-

Art. 2• - Esta lti entra cm vigor I111 dalB dB sua publicação. 

Art. 3° • Rl,,,'Qg;am-se 8$ dlsposiç(le, ecn cootrétio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNJCIPAL DO MORRO DO CHAPÉU 00 PIAof. aos dois 

dlas do mas abril de dois mil e dezenove (02/04/2019). 

~~ 
Ptc&ito Municipal 

Lei nº 21:J/201'1 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

"""lfrOIUZA O l'OOD l!lll!CUTfVO MUN!al',ü. AUDIAll 
ll!NS MÓVEIS JJIHRV.hlns E DÁ oUTMS 
~-IMNCAV. 

o Prefeito Munldp,al do Morro do Cha~éu do P111ul, Estado do Piauí, no uso de suas 
11trlbUl(li5es lagnls, confericil!S pêla Lei Org&nlcn do Munldpio; 

!"AÇO SABER, que II CJma111 da varendores nprQVOU e eu 5anOJono II seguinte Lei: 

Art:. 1º • Fica O F'ollér ElulCUUl/0 Munldp.el autorizado a promc,ver LeILÃO p(u,u:co, 
cto tipa M.AIOR OFERTA para alienar bens m611els lnservfvels: veiculas e Materia is 
diverliOlõ (5UCiltas de: cartmras, mesas, mater1.il de Inform~tlc:a, gcl!ldelra, aparelh0S 
cte ar condiclon11do, mlcroond115, balanças, mlmeógrafos manuais, TV, m,qulna de 
l"v'"'• estufas, bebedouros, np.i,relhos de n111!ullzl!çllo, boml>as submer...is) 
c:oMldarados aconomlcamente 1nvI,veIs para consertos a manuten~o e lmprt>dur1110s 
p.1ra uso permanente no serviço pi:íbllco, em a,tendimt!!nlD II ações programáticas da 
munlclp,11lldade. 

Art. 2º - os bens a serem lelloados são aqueles cnn-stantes do Anexo I desta a que 
fo111,m 011111 dos e eSp0011'1cados pela Comissão Pel'ITlllnente de Llclta,;io, na roima da 
Lei. ' 

Art. 30 - Para 5Ubstttulr os bens considerados ,mUecon6mlc:os para os eotras púl>llcos 
e Improdutivos na execuçáo das ~ municipais, o Poder Executivo provldenclar.i 
llclta;!les públlcBli para adquirir bens considerados necessértos aos serviços asYnclals. 

Art. •·º -Fica aut.ol1zada a contrataçllo de U!IIIMlro a c:111I, r10S moldes da Lei, pua o 
ne.J cumprlrne"to <la presente, Lei, oa-,võs de Poru rl,11. 

1 
Art. s• • Esta Lel ent111r6 em vigor nq deta de sua puoticaç&o, revc,g11das as dlsposl(l!k!s em 
c:ontr611o. i 

GABINETE 00 PREF'EíTO MUNIC[PAL DO MORRO DO CHAPÉU 00 PIAUÍ, aos Vlnte e nove dias 
do mês março de dois mll e dezenove (29/03/2019), 

M■&:::*-lo 
Prefeito Munlc:llpal 

DPOJIÇÃO DE NPIJl(pS• 

Senhor V■ra■dor Pruldente 
Senhores vere•d-, 

Estamos encaminhando à apredaçlo dessa Douta C'Jmara Munldpal, o PrnJeto de Lei no 

204/2019, que a11«1rlz11 o Poder becutlvo • promover Lei/lo par• •llen•r veiculo. 
e outroJI ben• llfflll'VÍV■Ílh de propriedade d• Prefe/tu,- Hunlclpaf e ~ outra• 
prov/dtnctn. 

A Comlsdo Instituída para organização e acompanhamento de Lélllo dl! bens 
móveis Inservível$ (vel'cutos e materiais diversos) da Prefeitura MunlclJ!lll do Morro do 
Chapéu do Piauí promoveu cnter oso e pormenorlMdo levantamer1to bens existentes na 
Prefeitura Munlclpal, recomendando s~a 11llen!!Çã.o, devido aos elevados custos de 
re,;upet.,çíio e II lnvlabllidade econõmici, de sua opel'llçAo, lnduslve com um alto Índk:8 
de rmprodutlvld11de. ' 

Assim, se(la Inviável m~nter tais bens lnservlvels em operação, pols n!o se JustlftCZ1 
compromete,r reair.;0$ flnanoelros com a recuperaçll.o de ve'fculos e demais mob111,r1os 
usados e 1mtle(:On6mlC0S. 

Atém disso, conslderendo II real slruaçllo do moblll~rlo e especialmente, no c.11so dos 
wfculos, lavando-se em COtlta a desatuallzação da m11n~tl!nçllo e consequente deprecl11çl!o, 
IZlxas, multzis DetranJPI e PRF, os m esmos sofrem, portanto um processo de 
desvalorização em relação aos valores que lhes s!10 fixados na tabela FIPE. 

Portante, objetivando uma anállse mais apu111da d,os bens avallad0$, os mes:mos 
foram: 

• Separados per lotes lndMdualludos; 
umerados por lote a ser lelloado; 

• Fotografados lote n lote peru efeito de ccmprovaçiio do real estildo do bem; 
• Analisados e éstabelecido lance mlrtimo para cada lote; 
• Observando-se, por consêgurnte, gue preço de avallac;tlo nlc é necessart11mente 

preço de .11m1motn~.l!o, pois a aval fação tem e Intuito de atrair o malw número de licitantes 
pan1 o cerume, :,ument!lndo, pois, os lances em disputa e o va'lor de arrematação. A 
venda em Lelll!o é uma venda sul qenerls, pois nlo dá garanti• dos bens alienados. 

Dl11inte do exposto llca dsro a necessld11de de ~11lllAçlo de Leillc Público p11ra 11Jlen■ r 

os bens correl11elcnlldos no Anexe i. 
Assim, esperamos contar cc.;, o apolo d0$ S...nhores Vereadores na aprovação deste 

Projeto de Lei, pois acreditamos ~ parceria entre o Executtvo e o LeglSlat:1\10 Municipal, 

Atene1os11mente, 

Ma~Fo2;belo 
Prefeito Munl~p•I 


