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DECRETO Nº 11 de 04 maio de 2022. 

Dispõe sobre o conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - Cl\llDU e estabelece 

procedimento. 

O Prefeita do Município de São Miguel da Baixa Grande. no uso das suas atribuições que 

lhe são conferidas por lei Orgânica do Município de São Miguel da Baixa Grande 

DECRETA. 

CA.PITULOI 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -

CMDU 

Artª 1 º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - C'MOU, nos termos do 

plano diretor participativo e da Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, constituído 

como um órgão do caráter consultivo, fiscalizador, do acompanhamento e do 

assessoramento em relação as políticas urbanas, será composto por 09 (nove) membros 

titulares e 09 (nove) s uplentes, representantes do poder público e sociedade civil, 

organizada por segmentos. com direito a voz e voto. na seguinte conformidade: I - 09 

membros, sendo 09 tin.tlares e 09 suplentes, representantes do poder público esociedade 

civil. 

Sendo: 

a) 01 Titular e Suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

b) 01 Titular e Suplente da Secretaria de Educação; 

e) 01 Titular e Suplente da Secretaria de Administração; 
d) 01 Titular e Suplente da Secretaria Municipal de Saúde; 

e) 01 Titular e Suplente da Câmara municipal de Vereadores; 

t) O 1 Titular e Suplente da Igreja Evangélica; 

g) O 1 Titular e Suplente da Igreja Católica; 

h) 01 Titular e Suplente da Associação dos Técnicos Agrícolas do Vale do Sambito; 

i) 01 Titular e Suplente de Associação de Moradores de Assentamentos de Reforma 
Agrária; 

Art. 2° Compete ao CMDU, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I - Acompanhar a execução da política de desenvolvimento urbano do município 

veiculada por intermédio do plano diretor participativo e da Lei do parcelamento, 

uso e ocupação do solo; 

II - Debater, apresentar sugestões de propostas de alterações no plano diretor 

participativo e da Lei de parcelamento do uso e ocupação do solo; 

m - Apreciar relatórios emitido pelo executivo com a indicação das ações 

prioritárias previstas no plano diretor participativo e especialmente indicadas para 

execução no exercicio do ano seguinte, identificando os programas passiveis de 

serem financiados e indicando a necessidade de fontes complementares; 

IV - Encaminhar propostas e ações voltadas para o desenvolvimento urbano; 

V - Debater e apresentar sugestões de parcerias públicas privadas quando 

diretamente relacionadas com os instrumentos referentes á implementação do plano 

diretor participativo e da Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo; 

VI - Elabora e aprovar seu regimento interno; 

§ 1 ° Para cumprir suas atribuições, o CMDU receberá relatórios anuais de 

monitoramento da implementação do plano diretor participativo, produzidos pelo 

poder executivo ou elaborados sob sua coordenação, com detalhamento dos recursos e 

das respectivas aplicações realizada no período. 

§ 2° O CMDU terá o prazo de 03 (três) reuniões para seus membros apreciar e 

deliberar sobre os intens. previstos neste artigo. 

CAPITULO II 

DOS PROCEDIMENTOS, DA PRESIDiNCIA, DO PLENÁRIO, DA 

SECRETARIA EXECUTIVA E DAS REUNIÕES. 

Art. 3° O órgão colegiado de que trata este decreto será composto por:I

Presidente; 

II - Plenário; 

III - Secretaria executiva. 

Parágrafo único. Poderão ser constituídas comissões internas permanentes ou 

temporárias, para o melhor andamento dos trabalhos dos trabalhos do CMDU. 

Art. 4° A presidência do órgão colegiado será exercida pelo Secretário Municipal de 

Infraestrutura. 

Parágrafo Único. Caberá ao Secretário Municipal de Infraestrutura a indicação de 

um substituto em caso de ausência ou impedimento do presidente. 

ART. 5° São atribuições da presidência; 

I - Convocar reuniões, presidi-las e resolver as questões de ordem; 

II - Aprovar a pauta das reuniões elaboradas pela Secretaria Executiva; 

III - Submeter ao plenário os assuntos constantes de pautas de reuniões; 

IV - Dar posse aos representantes dos órgãos e das entidades que compõem os 

órgãos colegiados; 

V - Proferir o voto de qualidade nos casos de empate nas votações. 

ART. 6° É atribuição do plenário proferir votos, pedir informações, sugerir ao 

presidente o exame de assuntos pertinentes aos órgãos colegiado e ainda praticar 

outros atos para o fiel cumprimento de suas funções. 

Parágrafo Único. O mandato será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido uma 

única vez. 

ART. 7° A secretaria executiva do órgão colegiado será exercida pela secretaria 

municipal Infraestrutura, que fornecerá o apoio técnico e administrativo necessário 

cabendo-lhe; 

I - Executa as funções de apoio técnico e administrativo aos órgãos colegiados e 

promover o controle dos prazos; 

II - Elaborar os extratos e atas das reuniões; 

III - Elaborar relatórios mensais, anuais de atividades realizadas; 

IV - Atender a outras determinações do presidente. 

ART. 8° A convocação para as reuniões ordinárias deverá ocorrer no prazo de no 

mínimo de 05 (cinco) dias corridos de antecedências a sua realização, enquanto para 

as reuniões extraordinárias no prazo de 05 (três) dias. 

ART. 9° O órgão colegiado se reunirá, ordinariamente, de acordo com o 

estabelecido e seu calendário anual, assim como se encontra previsto em seu 

regimento interno e extraordinariamente conforme necess idade. 

ART. 10º O órgão colegiado de que trata este decreto se reunirá com a maioria 

simples de seus membros. 

ART. 11° As reuniões serão públicas com tempo necessário aos objetivos, caso 

julgue conveniente o presidente poderá interrompe-las. 

ART. 12° Todos os membros titulares terão direito a voz e voto. 

ART. 13° Qualquer um dos membros titulares do colegiado poderá solicitar vistade 

expediente administrativo em pauta. 

§ I º Caberá ao plenário decidir sobre o pedido de vista e fixar o respectivo prazo 

nunca superior a 03 (três) dias úteis, na hipótese de deferimento 

§ 2° Nos casos de deferimento com urgência pelo presidente, o prazo de que trata o 

§ 1° deste artigo será reduzido para 24 horas, devendo o presidente comunicar aos 

presentes a data e hora da próxima reunião para conclusão da votação. 

ART. 14° Para introdução de expedientes administrativos em pauta ou seu julgamento, 

os membros dos órgãos colegiados poderão solicitar o fornecimento de informações 

complementares a qualquer momento há qualquer órgão municipal, convertendo o 

julgamento em diligencia; 

Parágrafo Único. Esse pedido de diligencia serã colocado em votação e somente se 

aprovado por maioria simples será realizada a mesma. 

ART. 15º Esgotadas os discursões sobre as matérias em julgamento, serão elas 

colocadas em votação, cabendo ao presidente a divulgação do respectivo resultado; 

ART. 16° As deliberações constarão sempre das atas das respectivas reuniões, que 

serão assinadas e rubricadas pelos membros presentes. 
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CAPITULOill 

DO REGIMENTO INTERNO 

ART. 17° O órgão colegiado deverá elaborar seu regimento interno, o qual 

estabelecerá, dentre outros assuntos; 

I - Ritos para votação e discursão das matérias sujeitas a apreciações;II -

Ritos para apreciação das atas de reuniões; 

m - Ritos referentes aos trabalhos das comissões internas; 

IV - As situações de suspeição e impedimento dos seus membros; 

V - Outras matérias pertinentes a seu funcionamento e ao andamento de 

seus trabalhos . 

Parágrafo Único. Os regimentos internos deverão ser aprovados pelo plenário dos 

respectivos órgãos colegiados. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

ART. 18° Os casos omissos neste decreto poderão ser analisados e decididos pelo 

plenário do órgão colegiado, nos limites de suas competências e regulados por meio 

de resolução. 

ART. 19º A participação no órgão colegiado será considerada função de relevante 

interesse público, porém não remunerada. 

ART. 20º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por contadas. 

dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário. 

ART. 21º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeita Municipal de São Miguel da Baixa Grande - PI 

~M~~~~~txe~ 
Prefoita Municipal de São Miguel da Baixa Grande- PI 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Na forma da Lei 14.133/21 e suas alterações, HOMOLOGO o presente 
processo licitatório de nº 019/2022, Procedimento nº 012/2022, modalidade 
Dispensa, autorizando a ultimação dos atos necessários à contratação, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 

São Miguel do Fidalgo - PI, 04 de maio de 2022. 

Erimar Soares de Sousa 
Prefeito Municipal 
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PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº: 019/2022 
PROCESSO Nº: 019/ 2022 
DISPENSA Nº: 012/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
FIDALGO - PI. 
CONTRATADO: JOSÉ HOTON LEAL CASTELO BRANCO, CPF: 
602.345.573-54 
OBJETO: CONTRATAÇÃO D E EMPRESA PARA SERVIÇOS D E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO - PI. 
VALOR: RS 46.275,00 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E 
CINCO REAIS) 
FONTE DE RECURSO: FPM / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS. 
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, II, DA LEI 14.133/21. 
ASSINATURA DO CONTRATO: 04 D E MAIO DE 2022. 
VIGÊNCIA: 04 DE MAIO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. 

São Migud do Fid"4,>u - PI, 04 de maio de 2022 

Erimar Soares de Sousa 
Prefeito Municipal 
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!ERMO DE RA'tIFICAÇÃO 

PROCESSO Nº: 019 /2022 
DISPENSANº: 012/2022 

RATIFICO, o processo licitatório nº 019/2022, na modalidade Dispensa nº 
012/2022, que tem como objeto contratação de empresa para serviços de locação de 
equipamentos de som para a prefeitura municipal de São Miguel do Fidalgo - PI, 
tendo com JOSÉ HOTON LEAL CASTELO BRANCO, CPF: 602.345.573-54, com 

o valor de R$ 46.275,00 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais). 

São Miguel do Fidalgo - PI, 04 de maio de 2022. 

'1~ J"' ! j,4iv : ; 
Erimar Soares de Sousa 

Prefeito Municipal 


