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Estado do Piauí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 

CNPJ: 0l.612.623/0001-88 

Praça da Matrl•, 18, Centro. Fone: (86) 3296.0122 
DA BADCA GRANDE CEP: 64.378-000 - São Miguel da Baixa Grande PI 

,e-....... 

DIÁRIAS FORA DO ESTADO 

Prefeito Municipal ....... . .. . .................... R$ 500,00 

Secretários, Diretores e Assessores .............. R$ 400,00 

Diretores, Chefias de Serviços, Profissionais de Nivei 

Superior ....... . .. R$ 250,00 

Assessores, Técnicos de Nivel Médio .......... R$ 200,00 

Demais Servidores .... .. .... . ......... .. ...... R$ 200,00 

DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO 

Prefeito Municipal ... . .. .... ..... .. ......... . .... R$ 400,00 

Secretários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 250, 00 

Diretores, Chefias de Serviços, Profissionais de Nivei 

Superior ....... . .. R$ 120,00 

Assessores e técnicos de Nivel Médio ......... R$ 100,00 

Outros Servidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . R$ 100, 00 

Art.2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação , 

revogando-se as disposições em contrário. 

--..J~ ~ Gomi-f; ~ ~. 
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEÍXEIRA 

Prefeita Municipal de São Miguel da Baixa Grande 

SÃOMIGUEL 
DABADCAcaANJE 

~.-,,...,. 

Lei n°195/2022 

ld:0B6202D7195305DA 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA 
GRANDECNPJ: 0l.612.623/0001-88 
Praça da Matriz. 18, Centro. Fone: (86) 
3296.0122CEP: 64.378-000 - São Miguel da 
Baixa Grande PI 

São Miguel da Baixa Grande -PI 22 de 
abril de 2022. 

Cria do i s cargos de provimento efetivo no 

quadro de pessoal da Secretaria de Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de São 

Miguel da Baixa Grande -PI e regulamenta as 

funções de cargos já existentes na estrutura 

administrativa do municipio. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE sAo MIGUEL DA BAIXA GRANDE , Estado do 
Piauí , 

no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pel a 

Lei Orgânica do Município , FAZ SABER que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado no Quadro de Cargos de Provimento 

Efetivo do Município de Miguel da Baixa Grande , vinculado à 

Secretaria Municipal do Mei o Ambiente, o seguinte cargo: 

CARGO: 

QUANTIDADE: 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO: 

CARGA HORÁRIA: 

VENCIMENTO: 

ATRIBUIÇÃO 
GERAL: 

ATRIBUIÇOES: 

REQUISITOS 
PARA O CARGO: 

FISCAL AMBIENTAL 

02 (DOIS) CARGOS 

ESTATIJTARIO 

40HS/SEMANAIS 

1 (UM) SALARIO MíNIMO 

Exercer a fiscalização específica nos termos da legislação 
ambiental municipal e demais legislação ambiental 
pertinente. 

Fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes 
aos processos de licenciamento; promover a fiscalização das 
atividades licenciadas ou em processo de licenciamento e 
desenvolver tarefas de controle e de monitoramento 
ambiental; promover a apuração de denúncias e exercer a 
fiscalização sistemática do meio ambiente no município; 
trazer ao conhecimento do ente ou órgão responsável 
qualquer agressão ao meio ambiente, independentemente de 
denúncia; emitir laudos de vistoria, autos de constatação, 
notificação, embargos, ordens de suspensão de atividades, 
autos de infração e multas, em cumprimento da legislação 
ambiental municipal e demais legislação pertinente;promover 
aapreensão de equipamentos, materiais e produtos extraídos, 
produzidos, transportados, armazenados, instalados ou 
comercializados em desacordo com a legislação ambiental; 
executar perícias dentro de suas atribuições profissionais, 
realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras 
instituições ligadas a preservação e uso sustentável dos 
recursos naturais; exercer o poder de policia ambiental e em 
especial aplicar as sanções administrativas previstas na 
legislação ambiental municipal, aplicando subsidiariamente 
a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

a) Instrução: Nível Médio Técnico ou Superior registrado 
em seu respectivo conselho de classe CREA, CAU, CITA, 
CFBIO,OAB,CFQ. 

Art.2° Regulament a os cargos de assessoria, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Meio Ambi ente Lei 171/2021 

CARGO ASSESSOR TECNICO 

ATRIBUIÇÃO GERAL Exercer Atribuições Técnicas especificas. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA 
GRANDECNPJ: 0l.612.623/0001-88 
Praça da Matriz 18 Centro. Fone: (86) 
3296.0122CEP: 64.378-000 - São Miguel da 
Baixa Grande PI 

ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS Exercer funções de análises dos problemas 1 

ambientais relacionados à vegetação natural 
e às lavouras, análises dos problemas 
ambientais relacionados à fauna silvestre e 
aos rebanhos, análises dos problemas 
ambientais relacionados ao solo, sub-solo, 
recursos hídricos, meio tisico e análise 
espacial-geográfica, a análises dos 
problemas ambientais relacionados às obras 
civis e ao meio ambiente construído, 1 
análises dos problemas ambientais 
relacionados aos resíduos sólidos e aos 
efluentes domésticos e industriais, 
avaliação de impactos ambientais, 
gerenciamento ambiental e planejamento 
ambiental. 

REQUISITOS PARA O CARGO: a) Instrução: Nível Médio Técnico ou 
superior registrado no seus devidos 
conselhos de classe CREA, CAU, 
CFfA, 
CFBIO. OAB CFO. Áreas afins. 

CARGO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÕES GERAL Auxiliar na organização Geral do órgão 

ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS Auxiliar na organização Geral do órgão, de 
arquivos, controle de correspondências, 
emissão ou lançamento de nota fiscal, 
elaboração de planilhas e relatórios 
gerenciais, realizar atividades de apoio a 
outras áreas, como financeira, marketing e 
de recursos humanos. 

REQUISITOS PARA O CARGO: Nível médio completo, dominio do pacote 
office. 

Art . 3° Esta lei entrará em v igor na data de s ua publicação , 

revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de São Miguel da Baixa Grande 

-PI , aos quatorze dias do mês de março de 2022 . 

SÃOMIGIB 
DA IIADCA GIIANIII ~·-

.__,~c4-<2ow.if; '©i-,~-
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEIXEIRA 

Prefeita Municipal de São Miguel da Baixa 
Grande-PI 

ld:0047D7142D0305EA 

Estado do Piauí 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ: 01.612.623/0001-88 
Praça da Matriz, 18, Centro. Fone: (86) 3296.0122 
CEP: 64.378-000 • São Miguel da Baixa Grande PI 

LEI Nº196/2022, DE 06 DE MAIO DE 2022. 

Dispõe sobre a a bertura de 
Crédito Adicional Especial de 
R$ 150.000,00 (Cento e 
cinquenta mil reais ) no 
Orçamento-Programa v i gente , 
para o fim a que se destina. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE sAo MIGUEL DA BAIXA GRANDE, ESTADO DO 
PIAUÍ. 

1 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1° - Fica aberto no orçamento em vigor , o Crédito Adicional 
Especial visando o fun c ionamento das atividades do coNVtNIO 
ESTADUAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, no valor de R$ 
150 . 000 ,0 0 (Cento e cinquenta mil reais), abaixo discriminado: 

02 .01. 05 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

26 . 782 .014 4 . 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 1034 

4.4.90 . 5 1.00 
Obras e Instalações (Fonte de R$ 150 . 000 , 
Recurso: 701) 00 

T O T A L R$ 150.000, 
00 

Art. 2° - O Crédito de que trata o Artigo anterior, t erá 
cobertura com r ecursos provenientes do GOVERNO ESTADUAL DO 
PIAUÍ , conforme discriminados abaixo : 

1.7 . 2 . 4.9 Outras Transferências De Convênios dos Estados e 
9 . 0.0 DF e de Suas Entidades 

Outras Transferências De Convênios 
1.7 . 2 . 4.9 dos Estados e DF e de Suas Entidades R$ 150 . 000 , 

9 . 0 . 1 - PRINC I PAL 00 
(Fonte de Recurso: 701) 

Art. 3° - Esta Lei e ntrar em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário . 

GABXNETE DA PREFEXTA, e m SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - PI, OE 
de maio de 2022. 

MARll DA CONCEXÇÃO MENDES TEXXEXRA 
Prefeita Muni c ipal 

ld:1518E921A81904D0 

--n'02ll/2022 
ESTADO DO PIAUI 

Prefeitura Municipal de Slmpllclo Mendes-PI 
CNPJ n": Ge.553.ll52/0001-11 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022 

~ Aô'n. rf' 05&'2022 

FLS. N' __ _ 

RU8RICA 

PREFl:ITURA MUNICIPAL DE: SIMPÚCIO ME:NDE:S • PIAUI 

A P...r..ttura Municipal de Slmpllclo Mendes-PI, através do Pn,goelro Oficial e aua equipe de apolo, toma público 
que reallzanl a abertura do Pregão Elelrõnloo abaixo cHado, na oonf0rmldade da Lei Federal n• 10.520 de 
17/07/2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e aubsldlarlamente, Lei Federal nº. 8.666/93 
oom suas alterações e demais normas pertinentes, bem como se ooloca à disposição dos Interessados para prestar 
quaisquer esclarecimentos a respeito do cer1ame licitatório. 

Poderilo participar da llcltaçAo os fornecedores que tiveram especialidade oom,spondente eo objeto llcHado e que 
manifestem seu interasse junto à Prefeitura Municipal de Simpllclo Mendes-PI. 

Objeto: Contrataçllo de empresa _.,ia11zac1a no fornecimento de ma1erlal de conatruçio em geral 
.-nc1o n necassl- do munlclplo ela Slmpllclo Manclas/PI, suas secratartn e 6rg- municipais. 

Cópia completa do Edital: Setor de Ucttação - localizado na Praça Dom Expedito Lopes, 80 - Centro, CEP: 
64.700-000, Slmpllclo Mendes-PI Fone (0-89) 3482 1167, Trazendo oonslgo 01 CD ou 01 pen-drive para c:6pla. 
Envelopes ela Habllltaçlo • Propoatas: 
a) End•reço Elatr6nlco: www.por1aldeçompraspubUças.com.br 
b) Inicio da Abertura du Propoetaa: às 10h30mln do dia 24 de maio de 2022. 
e) Inicio da Rodada da L.ancea: às 10h45mln do dia 24 de maio de 2022. 
d) Formallzeçio de Consultas (Escla...cimantos): até as 18h00mln do dia 19 de maio de 2022 através do si!& 
www.portaldeoompraspublicas.oom.br e do endereço eletrõnioo licitacaosimpliciomendespi@gmail.oom. 
•l Refartncla ela Tempo: Para todas as referências de tempo senl -rvado o honlrlo de Brasllla/OF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema elelrõnloo e na documentação relatfva ao certame. 
t) Fonte de Rec:ursos: 500 • TESOURO / 600 • BLOCO CUSTEIO / 621 • CO-FINANCIAMENTO / 660 -
TRANSFE~NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL (BOLSA FAMILIA - PAB): 661 • TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS (CREAS / PFMC); 541 • VAAF, 542 • VAAT, 544- PRECATÔRIOS 
DO FUNDEF, 751 • COSIP. 
g) Valor e.tlmado: Lote 1 - Ferragens: R$ 640.578,40 (seiscentos a quarenta mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e quarenta centavos); Lote 11- Pintura: R$ 159.762,67 (cento e cinquenta a nove mll, setecentos e sessenta 
e dois n,als e sessenta e sete centavos); Lote Ili - Equipamentos, Ferragens e EPl's: R$ 110.739,30 (cento e dez 
mil, setacentos e binta e nove reais e binta centavos); Lote IV - Piso e Revestimentos: R$ 113.458,83 (cento a 
treze mll, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos); Lote V - Fono: R$ 220.824,80 {duzentos 
e vinte mll, oitocentos a vinte e quatro reala e 118888nta centavos); Lote V1 - Material Elébioo: R$ 365.500,13 
(trezentos e 88888nla e cinoo mll, quinhentos reais e treze centavos): Lote Vll - Material Elétrico para Iluminação 
Pública: R$ 336.633,65 (trezentos e binta e seis mil, seiscentos e binta e três reais e sessenta e cinco centavos); 
Lote Vlll - Material Hldnlullco: R$ 692.471,52 (seiscentos e noventa e dois mll, quatrocentos e setenta e um reais 
e cinquenta e dois centavos); Lote IX - Fundação e Levantamento: R$ 353.303,67 (trezentos e cinquenta e três 
mil, trezentos e llês reais e sessenta e seta centavos). 

Simpllcio Mendes-PI, 11 de maio de 2022. 

Flávio Moura Sentana 
Pregoeiro 


