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ESTADO DO P1AUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 

Av. Ftanci100 aa Çcslil Velõ&o, 620- Centro Catloeeasas c:10 Piauí 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

DECRETO Nº 049, DE 31 DE DEZEMIBRO DE 2020. 

Dispõe sobre exoneraç:Jo de tod()(S os ocupantes de 
c:arr;ros Comissionados, pl'8stadores de serviços e 
detentores de Funçôes de Confiança ou Gratificada, 
existentes no émbito da AdminJstraçho Ptíbl/c;a, 
Municipal de Cabeceiras do Piauf, e d~ outras 
providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, José Joaquim de, 
Sousa Carvalho, no uso de suas atrloolções legais, conferidas pela Lei Organlcai 
Municipal, 

DECRET .A: 

Art. 1° - Ficam exonBf"ados, a parti r de 31 de dezembro de 2020, todos os ocupantes 

de Cargos Comissionados, prestadores de serviços contratados nesta geslâo e 
~tituídos os detentores de Funções Gratificadas, existentes no âmbito da 
Administração Públ ica Municipal de Cabeceiras do Pfaui, admitidos até a prese.nte, 
data. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vtgor nesta data. 

Art. 3° - Revogam-se as d isposições em contrário. 

Regl.stre-se e publique-se. 

Gabinete do Prefeito Munlc pai, aos trinta e um dlas do mês de dezembro 
de 2020, em Cabeceiras do Piauí (PI). 

'ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CMJECEI~ 

Av. Francisco da Cosia Vêloso. n• !120 - Centro. ca-.-.s do Plauf/PI 
CEP: 64.105-000 CNPJ, 41.1522.277/0001-61 

DECRETO N- 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. 

~e sob<o o racad111&lram&nto dos Mrvldo,.. 

· publlcos muniolpals d'a, Admlniatraçl.o Direta da 

Podar Exacullvo o dê oll1ras providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUl, .ESTADO DO PIAUI no 

uso dê sues atrtbulç&,s l"'gàla. "' 

CONStDERlUH>O a ,-i<hode de a.luel~çllo periódleill dos dedos Càdaatrela do 

poasoel eM atllfld- com o oaoopo dEt traçar polltleas d& vtdonzação do servidor 

póblico. bem como JJCl'll edequar · a dlatrlbU!lçAO. do• rocursoi. humanos da 

AJ-!mlnlStraÇão Dit$1a a AW111rquica; . 

CON&IDERANDO a, l'lílOáSSkla,de de zelar pelo lnte,- p(lblloo, mormente no q..,.. 

tange à proteção dlo Er..-to, ...,..,.. do oontlde doa gaatoa com p-oal. 

DECRETA:. 

ArL 1•. Oa. servidores Pl)blloos em etMdade. da Admlnlslraçllo Direta ~o Podêr 

Executivo devcmk) .si'! recadastrar, nas condições definidas neste D8c:hilo, com a, 

~Idada de promover·• ~zação de a·eus aaaoa. 
Art- a-. o sorvtdcr qua•tjvlilr lnteraa~a em P"'(llr licença !'lo curgQffunçllo P8'1! tralar 

. da lntel"aasas ptorlk:t.ílara.• , dever-é pn,locdcr JMldido no ato deete recacsaanmant.o. 
sob pena de não -r aceito poG\erk>nnante. 

Art.a<>. o perlodO oa recadastrarn«lto da•-• lmpraterwelmanlé da 05l0112021 a, 

04/0212021. 
Al't. ,t•. o recadastre,._-,to dar-a&--é . n,edlante o oompareclmento cb aen,:ldcr J\Jnlo 

. ao -.. órgão dé lotação, munido da cópia dos -oulntea doa,mentos: 

1 - ck>OUmamo de Identidade reconheeldlo llega,ln-.ta em teffllõr'lo naelonlll , com 

. fotografle: 
• li - Ululo do ele~ e comprovante da votação da ílllknlll alal,;ão; 

111- cadastro nacional de pessoa flslca - CPF; 

IV - oerlificado de reservtsta ou dispensa de Incorporação, se do sexo masci.finoi 

V - comprovant8 d~ residência atuallz:a<i>; 

VI • comprovante da conclusão da habilitação exigida para o cargo, devidamente 

reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de 6nsino, oonfom'le o 

caso: 
VII - comprovante de regiSb'O em õrgao de dasse, quando se tratar de profissão 

regulameruda; 

VIII • certidão de casamen1o, q_uando for o caso: 

IX - certidão de nascimento dos flhos, quando houver; 

X • dooumento de identidade reconhecido legalmente em território naGional, com 

fotografia, ou ce.rtidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e 

documento que comprove legalmente a condição de dependência; 

XI• cartão de vaCll8Ção dos fflhos menores até 06 anos, se for o caso: 

XII • <X>rlll")Vante de escolartdad~ dos dependentes até 14 anos, se for o caso. 

§ 1 •. Além dos documentos elencados no art. 30, o servidor deveté: 

1- apresentar 01 (ema) foto 3x4 rece'nle. · · 

li - responder aos questkmamertos do recadastrador. 

Art. 5°, O recadastramento de que cuida este Dectelo seré coordenado pela 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças e realizado junto ao órgão de 

pe$SOII da Secretam onde é lotado o servidor. 

Art. 6". ·o servidor públioo que, sem justificativa. deixar de se recadastrar no prazo 

que vier a ser estabelecido terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem 

preJtdzo de outras medidas cablveis. 

Partgrafo únl~o. o pagamento a que se refere o "capur deste artigo sera 
restabelecido quando da regtJarizâção do recadastramento na forma determinada 

por este Dea'eto. 

Art:r. Responderé nos termos da leglslação pertinente, o servidor púbico que ao se 

recadastrar prestar informações lncor181a5 ou incompletas. 

Art. r. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 60 

(sessarna) dias ccvrtados do térr.1lno do recadastramanto. apresentara o relatório 

fir'ISI ao Prefeito. 

Partgrafo único, M conclusões alcançadas pala Secretaria t.tini_~ de 

Administração e Finanças, após o processamento dos dados colhidos ao longo do 

recadaslremento, serviio de base pera a tomada das providências. cabíveis, 

inclusive para fins de preservação e restituição ao Erário, bem como pera apuração 

de reaponsabillda~ observados os procedimentos legais. 

Art. 9°. Revogados os ates em oontrario, este Decreto entra em vigor na data de sua 

pltllicação. 

Prefeilln Municipal de Cabeceiras do Piauí, 04 de janem de 2021 . 

'~·~ª~àVv 
-~sád~~ilho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Clabl!'<:tiras do PJ.i,u[(Pt.-____/, _ ____ _, ___ _ 

All:lnatura do Savtdo·r 

E<illARÂ§Ã0 DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS ' 1 

110rtador do 
RG: _____ ..J t do CPF.: _____ __, resldent.e e doncmado(a) à 

~-:------,------------~DEClARA, para 
flns de pos1e no cargo de _________ do qll3dro de seivldotes da · 
l'rmltura MLllidpal dt c.abeceim do Píauf/PI, QUE não EXERCE cargo, função ou emprego pllbl[(o 
funto à mlrwa,Jo pública direta, autarqws. fundações, empresas p&lic.s, 50Cledade de 
economia mista, suas s\JbSldiárlas e sociedades controlad~ direta oo Indiretamente pelo poder 
p6blco, de conformrdade (.Qff\ ~ ildso.s XVI e XVII do art. 37, da Constitução Federil de 
05/10/1988. 

.DiQM6.cwosslm,_QUENÃO PERCEBE prove:itos de aposentadoria dKOlm1U! do art. 4001.1 
dos arts. 41 e 1,tz da Co nstftu~l'io Fedeni~ que sela nKll'IIIIIMI com a carreira em que tomar.! 
posse. 

l2WABA. mai5, estar dentt de q~ dl!i, cOIIIJl'ÍOr à Prefeltm Munidpal de cabeceira$ do Pia.lJI 
qualquer alteração que venha a ocorrer em sua vkla funcional qc1e não atenda às 
deternnac;ões legals Vigentu relatlvamente à airurrulaçfo de arg~1 1ob pena de 1tsponder 
processo administrativo lls~nar. 

~ ainda, emr dente de que pmtar declaração falsa ~ cnme previsto no art, 299 do 
Código Penal Brasleiro, s~nclo-o às penas, sem pretulzo de outras san~ cabt• 

.QllJAM, porflm, que toma cfênda de toda a !~lação supra referida. 

cabeceias c1c PlauUPl,___J _ _ __ J ___ . 

Assinatura do Servidor 

r DI\STRó 

Eu,, ________________ __, portador do 

RG: _____ ..., e do CPf.: _____ ~ resfdente e domiotado(a) à 

______ ....;.,; ___________ ....1 no qual ~o 

o cargo de _________ ....) do q.iadrô de sffiidores da Prefeituta 

Muricipal de CAbeceiras do PlauUPI, DEOARO QUE nformarel à ~arta Munklpal de 

Adminlstração1 a titulo de atuarrzàç;So do me~ cadastro fundonal; 
. . 

sempre que mudar de endereço, telefone, e-maíl e alte~o no númeto de dependentes; assim 

corno, qualqar outra informaÇil@s relevantes à marKJtenção da atuarização contínua do meu 

cadastro funcional. 

Sendo o que havia a declarar e ]>O.r ser~' expresslo da verdade, firmo a pmente declaração, 

cabiKeira5 do Plau(/Pl,_j ____ J __ __ 

Assirratura do Servidor 
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A 
(nome do órgão) 

'ESTADO DO PIAu1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 

Av. Francisco da Costa Veloso, 11• 620 - Centro, Cabeceiras do Plauf/PI 
CEP: 64.105--000 CNPJ: 41.522.277/0001-61 

Departamento de Gestão de Pessoas 

Eu, (nome), ocupante do cargo efetivo de (informar), matrícula ri' (Informar), insaito(a) no 

CPF sob o ri' (informar) e no RG rf finformar), residente e domicillado(i:i) à (endereço). 

lotado(a} na (Informar). não me encontrando em estágio probatório, venho 

respeitosamente à presença de Vossa Senho.ria solicltar a concessão de Licença para 

Tratar de Interesses Palliruares, sem remmeração, pelo período de xx (xxx) meses, me 

reservando o direito de inlenomper a licença antecipadamente se for o caso, o que faça 

com fimdamento no artigo 91 da Lei nº 8.112/1990; 

(mmicfpio)-(UF), (dia) de (mês) de (ano). 

(assnalura) 

(nome) 

KST.&DODOPIAUI 

PREl'BITURA IIUllICIPAL DE IIA88Ari DO PIADf 
ClABDIBTS Du PR&IAIO 
CNPJ: 01.61.2.591/0001- 10 

A.V. Pedro Martins 642 
OEP: 64.573-000 

NJRT.ARIA N" '4/'ZG20 - GAB 

Massap& do .Piauí - PI, 31 de defflubt'o de 2020. 

Dispõe so~ •l!lC~ coletiva dos servido= 
Municipais ocupante., de cargos cm comiMl!o e dos 
sefVidores que eiterÇ8ll) funções de confiança e dé 
outras providSJlcias. 

O PREFEITO MUNJCIPAL DE MASSAPt DO PIAUÍ, FSl'ADO DO PIAUÍ, oo uso 
de suas attibuiçõei legais e DO$ ll:mlOs que disp&, a Lei~ do Mwi.iclpio, 

RESOLVE: 

Art. l" &ooerar todos os servidol"es Mwici~ ~ de çqos em comisdo, como 
lamhmi os savidoo:s qnc exerçam funções de ~ que são de livre nomeação e cxOIICOÇio 
do Chefe do Ex.ecutivo Mullic:ipel. 

A_rt. r Ficam revogada., 11.'1 disposiç,11c.1 em conttârio. 

Oabiaetc do Prefeito Municipal de M-i,e do Piauí - PI, &tado do Piauí, ~ 31 de 
de:zém.bro dA: 2020. ~J.. iVALBOREe 

toMuidpaJ 

DEOITTO N' 02/2020 

ESTAOO DO PIAUI 
PREFBTIJRA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 
GASINETE DO PFliEREITO 

O PREFEflOMUNICPALDEQUHMADANCJVA. êSiM)()OO P Í, no uso de suas atríb,llç.Oés n é nos termos cio 
art. 74, 1 e VI, da lei orgãnica do Município. 

RESOLVE: 

Art. t · - Diwlgar 0$dia~deferti dos, aàonals, estad'Llals e munklpals e esta cl@a!r os ~ ntos fac:ulaillvoi 
no ano de 2021, .par.i o cump~me to ~ los ór~os e entidades da adminitttaÇão Pública Munlcl~ e do Poder 
E<eorti.o Municipa l, sem prejuízo da prestaçlti dos serviços considerados essenciais, 

1. 1• ele Janllro (ConfrHemlzaç;o Un[versal;) - (~ • feira); 
11. 16 ele Fewrelro, Com.ival (Fe ado Nacion.a1:) - {rérça • f@in); 

111 . 17 ele Fewtelro, Quam-Felra de Cinzas: (Ponto Faeultati.o;) • (Quarm • feirai : 
IV. 01 eleAb/lL Qulnti"Fe:ra S.,nta (l'ooto Faculmivo)- (Qulnta • feirai: 
V. 02 eleAb!IL Sexta-Feira ~nta (Ferlado Nacional)• (St!xlll • Fei a); 

VI. 04 ele Abril, P~= (Feriado Nacional) • (Domingo); 
Ylt 21 ele Abril Tiradentes (fetlado Nacional) -(Quarta • íeirnl; 
VIII. 29 ele Abril, Ema cipa~o Política do Munldpio {feriado MIJnlcl~I -Lel r>l 68/2013). (Qu'n!õ - f eira); 

30 ele Abril, Ola Munlelpal do vaqueiro. (Feriado Municipal - lei n• 016/.2010) - (Sexta -fei,a); 
X. r d~ Maio, Dia Mundla1 do Traoolho (Feriado Nacional), . {Sábado); 
XI. o~ de Junho, Corpus C~r.sti (Fttlado Nadonall- {Qu'n1a • Fe'ra); 

XII. 24de fünhc, São Jollo {Ferlado Municipal -lei n• 68,l:2013) -(Quinta-Feita); 
Xlll. 07 d~ Sêtffllbro, tndcpcncl~ncla cio Brasil (Ferlado N.aciona1); (TetÇa- feita); 
XIV. 1 • de Outubro, Santa TCf h~ do Menino Jesus (Feriado Mm ldpal -UI n• 6a/2013) • (Sexta, - feira); 
XV. 12 de OllWbto, Nossa Senhora Aparecida (Feriado Nadonalj- {Terça- fér.i); 

XVI. 19 de Outubro, Ola cio Plaui (Fe~ Estadua~ (Terçai · !eita); 
XVII. 28 de Outubro, Ola cio Se<Vidor Públia, (Ponto Fawllati'IO) · (Quinta • Fe1ra); 

XVIII. 31 de Outubro, Ola cio van ioo (F iado Mun[Clpal - 1..@I n'lU/20181 • (Doml o) 
XIX. 02 de NCJllelllbto, Ola ~ Finados (Feriado acional) - (Terça-feira); 
XX. 1S de NCJ11e111bn:l, Proclamação da Repüblõca (Feriado Nlcl0flll)- {S(BUM ll·Felr11); 

XXI. W de NO'lll.'fflbn:l, Dia Naóonàl da consci~ncia negra (Feriado· Munlclpal - leli n' 92/20151- {Sábado); 
XXII. 25 de Dezembro, Natal (Feriado, Nacional) - (Sábado); 

Art. • - Os liacfos declarados ern Lei Estadual de que lifiti a l..el n' \l.093, de 12 de Si!tembto de 1995, 
$P.rao observados pelàs rêpa~ ela Admlnlstrnçlo Públíc:a Mu lolpal. 

Art. ~- Caberá .;os clirtgentes dos órglos e en1ldacles i ~relervaÇ-ao e o luneionamél\lO d~ ~içOO 
essenciais afetos às tMpéCtlVaS áreas de aimpetênda, 

Art. S• Re.glstre-se, pub11Q ue-se e cumpraeSé. 

Gabinete do Prefeito Munídp,a1 de QLJêlmadà Nova - PI, ao 4• (Quartel dl~ do m~s d Janeiro de 2021. 

_•7 / ,11 ;:· / l 
~~líó~~ .. 

Prefei10 Munl.clpal 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 
GABINETE DO PREFEITO 

PREFEITLJRA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI 
RE111FICAÇÃO 

Em retificação ao Extrato de Contrato Dispensa n'=' 044/ 2020, publicado no DOM, dia 
29/12/2020, pág. 337, Edição IVCCXXVIII. ONDE LÊ SE: R$ CARLA JANAINA RODRIGUES 
SILVA (VALEFARMA - 01ST. MED. E PRODUTOS HOSPITALAR} CNPJ ; 25.257.455/0002-07, 
LE!IA-SE PAULO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA (PAULO FARMA-A SUA FARMÁCIA· ME (CNP 

Nº 30.7.S7.SS6/0001-981. 


