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ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO .JOÃO DO PIAUÍ 
Sala da Presldencla 

Lei Munlclpal Nº ..:f..S:i.J2021 de 09 de dezembro de 2021 

"Disp/Je sobre a regufarizaçlio da atividade de Bombeiro 

profissional Civil, no Smbito do municlpio de Silo Jolio do Piaul 

- PI sua manutençlio de unidade de combate a inc/!ndio e 

privados que menciona, onde haja grande clrculaçlio de 

pessoas e dá outras provldt!nclas•. 

Faço saber que o Plenário da Cãmara Municipal aprovou, o Prefeito Municipal 

nos termos do art.38, paragrafo 3º da Lei Orgãnica Municipal sancionou e eu, Presidente 

da Cãmara Municipal nos termos do paragrafo 7ºdo art. 38 da Lei Orgãnica deste 

municlpio, PROMULGO a seguinte lei : 

Art.1° A Presente Lei tem por finalidade regulamentar e normatizar as atividades 

exercidas por bombeiro civil no munlclplo de São João do Plaul - PI, e estabelecer a 

manutenção de uma unidade de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, 

composta por bombeiro profissional civil, nos estabelecimentos onde haja grande 

circulação de pessoas, regularização de empresas que atuam na fonna de prestação de 

serviços a sociedade em geral. A manutenção de uma unidade de combate a Incêndio, 

primeiros socorros e salvamento aquático, composta por bombeiros civis, nos 

estabelecimentos públicos e privados indicados nesta lei. 

Art. 2" Para efeitos desta Lei serão considerados: 

1- Bombeiros civis, aqueles que, exercerem, em caráter habitual, função remunerada e 

exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como emprego contratado diretamente 

por empresas privadas ou públicas, sociedade de economia mista, autarquias, ou 

empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a 

incêndio; 

11- Bombeiro profissional civis designados para esse fim, com objetivo de cooperar na 

prestação dos serviços de, nos tennos da legislação vigente. 

Ili-Bombeiros civis voluntários que prestam atividades não remunerada, em caráter 

honorifico, com objetivos clvicos e sociais de cooperar na prestação dos serviços 

realizados as suas funções nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único - No atendimento aos sinistros em que atuem, em conjunto, os 

bombeiros civis e o Corpo de Bombeiros MIiitar ao Estado do Plaul-CBMEPI a 

coordenação e a direção das ações cabeira com exclusividade e em qualquer hipótese, 

à corporação militar. 

Art. 3° As atividades básicas de Bombeiro Profissional Civil durante suas rotinas de 

trabalho no ãmbito do estabelecimento contratante são constituldas pelos seguintes 

procedimentos: 

1- Ações de Prevenção: 

a) Avaliar riscos existentes; 

b) Elaborar relatório das irregularidades encontradas nos sistemas preventivos; 

c) Inspecionar periodicamente os equipamentos de proteção contra incêndio e rotas 

de fuga, e quando detectada qualquer anormalidade, comunicar a quem possa saná

la na maior brevidade passivei, registrando em livro próprio a anonnalidade verificada; 

d) Informar a CBMEPI, com antecedência mlnima de 48 (quarenta e oito) horas, 

citando dia e hora de exerclcio simulado; 

e) Planejar ações pré-incêndios; 

f) Supervisionar as válvulas de controle do sistema de chuveiros automáticos; 

g) Conhecer o plano de emergência contra incêndio do projeto onde presta serviços; 

h) Implementar o plano de combate e abandono. 

11- Ações de emergência: 

a) Identificação da situação; 

b) Atuar no controle do pânico; 

c) Auxilio no abandono da edificação; 

d) Acionar imediatamente o CBMEPI . independentemente da an6l1Aa e siitu=açAo; 

e) Verificar a transmissão do alarme aos ocupantes; 
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f) Combater os Incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controladas 

por meio de extintores ou mangueiras de incêndio da própria edificação e onde não 

haja necessidade de uso de equipamentos de proteção Individual específicos; 

g) Realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a 

sinistros; 

h) Interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo quando 

da ocorrência de sinistro; 

i) Estar sempre em condições de auxiliar o CBMEPI, por ocasião de sua chegada, 

no sentido de fornecer dados gerais sobre o evento bem como, promover o rápido e 

fácil acesso aos dispositivos de segurança; 

j) Salvamento aquático, prática de lazer; 

Parágrafo único - Os bombeiros civis, voluntários e municipais só devem atuar nas 

atividades básicas em que estejam plenamente capacitados e tenham EPl's e os 

recursos necessários disponlveis. 

Art. 4º Os requisitos para formação, qualificação, revisão de conhecimentos, atividades 

e registro dos profissionais descritos no art. 2° em atuação no municlpio de São João do 

Piaul - PI obedecerão na NBR 14608/2017 (ABND, ou norma posterior que a substitua. 

Art, 6º As empresas que atuam na formação de bombeiros Civis, Instalados no 

municipio de São Joao do Piaul - PI, deverão obedecer ao disposto na NBR - Normas 

Brasileiras 14608/2007 (ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas), devendo 

obrigatoriamente se cadastrar junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piaul 

apresentando a relação nominal e qualificação de seus Instrutores e monitores. 

Art. 6º As empresas previstas no artigo 5º devem possuir recursos próprios que 

viabilizem a instrução do aluno. taia como: sala de aula, matériaa didliticoa, 

""" .. -"'°" e =mpo ó• ~,o=•-ó•_,_,_ e'º"º'"'• ,..,,aoº"•~~ 

Parágrafo único - Para efeito de caput do artigo, as empresas poderão firmar convênio 

ou termo de cooperação com CBMEPI para qualificação e capacitação de seus 

profissionais. 

Art. 7° A formação e reciclagem dos bombeiros civis em atuação no municlpio de São 

Joao do Piaul - PI deverá obedecer ao currlculo mlnimo previsto na NBR 14608/2017 

(ABND. 

Art. 8° Os Bombeiros civis, durante suas Jornadas de trabalho, devem 

permanecer identificados e trajando uniformes especlficos, os quais não poderão ser em 

qualquer hipótese similar aos utilizados pelo CBMEPI. 

§ 1° Os uniformes utilizados pelos bombeiros Civis deverão ser aprovados por comissão 

técnica designada pelo comando do CBMEPI e bombeiros civis. 

§ 2" O desenvolvimento das atividades do Bombeiro Civil, bem como o uso do uniforme, 

devem ser utilizados no seu horário e local de trabalho, e todos os locais onde haja e 

necessidade 

§ 3° Devem ser fornecidos pelos contratantes todos os Equipamentos de proteção 

individual - EPl's necessários ao desenvolvimento das suas atividades do bombeiro 

profissional civil (luvas, uniforme, botas, capacetes e aparelhos de respiração 

autônoma), bem como aparelho de comunicação por rádio- HT; 

§ 4° Devem ser distribuldos, em focais vislvels e de grande circulação, sinalização 

indicativa do posto de bombeiro Profissional Clvli ou forma de contato. 

Art. 9" As empresas definidas nesta Lei para se credenciarem como prestadores de 

serviços deverão realizar cadastro junto ao Corpo de Bombeiros Militar do estado do 

Piaul - CBMEPI, apresentando no mlnimo 03 (três) bombeiros civis certificados, e todos 

os documentos de regularlzaçao da mesma, Incluindo o certificado de Aprovações anual 

do CBMEPI referente a empresa. 

Parágrafo único - Os certificados referentes à formação e qualificação do bombeiro 

'°"""°ºª' oN" ó=-~• emruó~ ,~ _,_., ..,_óuj"- ao CBME"'i:/< 

Art. 10º Nos eventos temporários, centros de exibição, shows, casas de shows e/ou 

assemelhadas, o número de bombeiros profissional civis deverá. ser calculado de acordo 

população máxima prevista para local: 

1 - Locais com lotação entre 300 e 5 .000 pessoas, o número de bombeiros civis deve ser 

no mlnimo 15 (quinze); 

li - Locais com lotação entre 3 .000 e 10.000 pessoas, o número de bombeiros deve ser 

no mlnimo 20 (vinte); 

Ili - Locais com lotação acima de 10.000 pessoas, acrescentar 01 bombeiro civil para 

cada grupo de 300 pessoas. 

§ 1• A fim de atender ao prescrito nos 1, li, Ili , é permitido definir o número de bombeiros 

profissional civis em função do cálculo da população, sendo este de 02 (duas) pessoas 

por m• (metros quadrado). 

§ 2" Só poderão realizar tal serviço, empresas devidamente cadastrada junto ao 

CBMEPI, que fornecerá para administração do evento relação nominal do efetivo de 

Bombeiros Profissional Civis, como suas certificações, bem como nota fiscal do serviço 

prestado. 

Art. 11º É obrigatória a manutenção de uma unidade de combate a incêndio, composta 

por Bombeiro civil, nos estabelecimentos que lei menciona. 

§ 1º Os estabelecimentos a que se refere o art. 11° são: 

Shopping Center 

Casa de show e espetáculo; 

1- Hipermercado; 

li- Loja de departamento 

Ili-Campus universitário; 

IV- Hospitais; 

V- Industrias; 

VI- Prédio comercial de grande porte; 

Vii- Depósitos, parques de tanques e envasadoras de produtos perigosos, com7 

'"'=•~· 00 ~""'"~" ~ - • 

VIII- Empresa de grande porte; 

IX- Qualquer estabelecimento que receba grande concentração de pessoas; 

X- Rodoviárias, Aeroportos, portos, siderúrgicas e mineração; 

XI- Clubes com piscinas, banhos públicos e privados; 

XII- Estádios de futebol; 

XIII- Escolas, parques solar e eólicos. 

§ 2" Não será compelidos aos termos desta lei os empreendimentos onde circulem até 

200 {Duzentas) pessoas por turno; 

§ 3° O disposto neste artigo se aplica também as entidades religiosas, observando o 

dispositivo no parágrafo anterior. 

§ 4° Para os fins do disposto nesta lei , considera-se: 

a) Shopping Center: empreendimento empresarial, com reunião de lojas comerciais, 

resultantes, cinemas, em um só conjunto arquitetônico; 

b) Casa de show e espetáculo: Empreendimento destinado à realização de shows 

artlsticos e/ou apresentação de peças teatrais e de reuniões públicas: 

e) Hipermercado: supermercado que, além dos produtos tradicionais, comercializem 

outros gêneros, como eletrodomésticos e roupas: 

d) Campus Universitário: Conjunto de faculdades e/ ou escolas para especialização 

profissional e cientifica; 

e) Prática de lazer: clubes com piscinas, campo de futebol, voleibol, e outras práticas de 

lazer. 

§ 5º No caso de hipermercado ou de outro estabelecimento mencionado nesta Lei, que 

seja associado à Shopping Center, a unidade de combate a incêndio poderá se única, 

atendendo o shopping Center e o estabelecimento associado. 

Art. 12º No que tange à organização, cada Unidade de combate a incêndio deverá ser 

estruturada do seguinte modo: 

§1º Recurso de pessoal: 

1 - Pelo menos 03 {três) Bombeiros Profissional Civil turno de trabalho de nlvel básic 

combatente direto ou nao do fogo; 
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li • 01 (um) Bombeiro Profissional Civil llder por turno de trabalho, com habilitação 

técnica de nível médio comprovado proficiência na área de combate a incêndio: 

a) Atue comprovadamente como bombeiro profissional civil; 

b) A cada 4 (quatro) bombeiro profissional civis designados em unidade de combate, 

bem como nas atividades constantes no Art. 10.•, deverá conter no mínimo 01 (uma) 

bombeira civil. 

§2º Equipamentos obrigatórios: 

1 • Pelo menos 01 (uma)máscara autônoma por bombeiro profissional civil; 

li • Cilindro de oxigênio; 

Ili - Material de corte, tal como marreta e machado: 

IV - Equipamentos de proteção individual; 

V - Kit completo de primeiros socorros, incluindo prancha rlgida, colar cervical e talas 

para Imobilização; 

VI • Detectar móvel de Gás Liquefeito de petróleo; 

VII• De (desfibrilador Automático) ; 

VII - Rádio de comunicação; 

Art, 13º As empresas especializadas na formação de bombeiros civis e as que 

enquadrarem no descrito na NBR 14608/2017 que infringem as disposições desta lei, 

ficarão ás seguintes penalidades: 

1 - Advertência 

li - Proibição temporária de funcionamento; 

Ili - Cancelamento da autorização e registro para funcionar; 

IV-Multa. 

Art. 14° No caso de descumprimento aos termos desta lei, o estabelecimento estará 

sujeito à multa nos termos da lei, sendo que a reincidência poderá implicar na cassação 

do alvará de funcionamento. 

§ 1° Considera-se reincidente o estabelecimento que, notificado pela fiscalização, não 

sanar as . omissões ou irregularidades no prazo estipulado pelo órgão fiscalizador, 

independente da multa aplicada. 

§ 2° O valor da multa prevista no caput será destinado a Coordenadoria Municipal de 

defesa civil e ao Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Piaul, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) com a finalidade de reequipar o sistema de 

engenharia de segurança contra incêndio e pãnico. 

Art. 15º São órgãos competentes para o cumprimento e fiscalização das determinações 

desta lei a COMDEC - Coordenadoria Municipal de defesa civil e o Corpo de Bombeiros 

Militares do Estado do Piauí. 

Art. 16° Aplica-se a esta lei, supletivamente, a lei federal nº11.901 , de 12 de Janeiro de 

2009; 

Art. 17º Incumbe exclusivamente a corpo de Bombeiro Militar do Estado do Piaul a 

realização de inspeções e vistorias nos estabelecimentos comerciais. 

Art. 18° Os estabelecimentos a que se refere o Art. 11 desta lei terão o prazo de 120 

(cento e vinte) dias para inclulrem Bombeiro profissional Civil em seu quadro de pessoal, 

Incumbido ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Piauí e fiscalização e 

cumprimento. 

Art. 19º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se Iodas as 

disposições em contrário. 

ld:04719E3807771335 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

EXTRA TO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE Nº 018/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 0127/2019 • PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI. CONTRATADA: REI 
ARTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS BIRELI, CNPJ sob o nº 21.515.124/0001-80. OBJETO: 
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência do contrato por mais 08(oito) meses, ou 
seja, de 06/05/2021 a 06/01/2022 ou até a conclusão de novo procedimento licitatório sobre o objeto do 
contrato, prevalecendo o que ocorrer primeiro, tudo amparado nos termos do art. 57, n, da Lei nº. 8.666/93, 
bem como, a retirada do objeto do contrato, a partir de 11/05/2021, do lote referente a locação de veículos 
diversos - sem motorista, em razão de ter sido feito nova contratação mais vantajosa para a Municipalidade por 
meio da adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 008/2021 - PMMO (proc. Adm. nº 267/2021). 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos do art. 57, li, da Lei nº. 8.666/93. DATA: 06/05/2021. 
SIGNITÁRIOS: De um lado, o sr. Marcos Henrique Fortes Rebêlo, CPF/MF nº 227.700.973-34, e de outro, o 
Sr. Antonio Agineldo de Carvalho Melo, CPF n.0 746.745.363-91. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 018/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0127/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI. CONTRATADA: REI 
ARTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ sob o nº 21.515.124/0001-80. OBJETO: 
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, o revisão do preço ajustado originalmente, para restabelecer a 
relação inaugural e objetivando a manutenção do equillbrio econômico-financeiro inicial dos preços registrados 
no Pregão Presencial - SRP nº 002/2019 - PMMC (proc. Adm. nº 0127/2019), com fundamento legal no art. 
65, n, 'd' da Lei 8.666/93, reajustando em 18,48%, o lote concernente aos serviços de locação de veículos 
destinados ao transporte escolar, passando o valor mensal para R$ 51,535,34 (cinquenta e um mil, quinhentos e 
trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), com efeitos retroativos a 16/08/2021, quando do retorno das 
aulas presenciais na rede municipal de ensino do Morro do Chapéu do Piauí. FUNDAMENTO LEGAL: com 
fundamento legal no art. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93. DATA: 07/12/2021. SIGNITÁRIOS: De um lado, o sr. 
Marcos Henrique Fortes Rebêlo, CPF/MF nº 227.700.973-34, e de outro, o Sr. Antonio Agineldo de Carvalho 
Melo, CPF n.0 746.745.363-91. 
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rà ESTADO DO PIAUÍ 
li)-, Prefeitura Municipal de Sussuapara 
"'""""' Rua José Domingos da Rocha, nº 100 • Sussuapara - Piauí 

SUSSUAPARA CNPJ. Ol.612.755/0001-00 
() ,...r. .. .. ,_r.J-,, 

E-mail: pm!Ussuapara@gmail.com 

•D+ç,._O 1011 . I 0ZO 
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EXTRATO PE CONTRATO 

CONTRA TO Nº: 059/2021 . PROC. ADM. Nº 050/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 040/2021. 

OBJETO: •aquisição de materiais e suprimentos de informática para Prefeitura e 

Secretarias Municipais de Sussuapara-PI". CONTRATADA: JOÃO DIAS DE OLIVEIRA 

NETO - EPP (SUPRIMENTOS PAPELARIA), CNPJ Nº. 20.053.602/0001-14. VIG~NCIA: 

A partir do dia 03/01/2022 até 31/12/2022. VALOR: R$ 651 .336,70. FONTE DE 

RECURSOS: orçamento geral do Municipio. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 

03/12/2021 . 

Moaci~
Pregoeiro 


