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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO 

Paragrafo único - os suplentes, nesta hipõtese, não terão, em mamemo algum, direito a voto. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cristina Castro (PQ, aos cinco dias do mês de abril de 

Raimundo José Rocha e SIiva 
Presidente 

Francisco Ferreira Cavalcante 
Vice-Presidente 

Clnobelino José Alves Benvindo 
Secretário e Relator 

Getllllo de Sousa Benvindo 
Vereador 

João Faltão Neto 
Vereador 

Manoel Dias da Rocha 
Vereador 

Mário Saraiva Brito 
Vereador 

Raimundo Crispim Neto 
Vereador 

Luís José de Oliveira 
Vereador 

62 

TÍTULO VI 

ATOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÕRIAS 

Art. 226 - Sessenta dias após a promulgaç!o de;ta Lei, o Prefeito Municipal promoverá concurso, 
~ ntre as escolas do munic/pio, para a criação da Bandeira e do Hino do município de Cristina Castro. 

Art. 227 - Fica criado no município de Cristina Caslro uma área de preservação de florestas nalu
.rals, nativas, nao inferior a 10.00 ha (dez hectares). 

Art. 228 - A adminislraçlio municipal, depois de promulgada esla Le~ delimitará a área a ser preser
vada e tornará as providências necessárias. 

Art. 229 - O Execulivo editará leis que eslabeleçam critérios para a compatibilização de seus qua
dros de pessoal com o disposto no art. 53 da Constituição Estadual e com~ reforrna administrativa dela decO!reílte 
no prazo de 12 (doze) meses, contado da promulgação desta Lei Orgânica 

Art. 230 - Dentro de um ano, o Executivo desapropriará a área U_rbana do Povoado Japecanga, en
tregando os lotes aos moradores que tenham benefícios há pelo menos dois anos, antes da promulgação desta Lei 
o1ganica. 

, Art. 231 - No prazo de sessenta dias a contar da promulgação desta Lei, o Executivo tomará provi
dências, para reabertura da Rua Miguel Pinheiro, que dá acesso ao Rio Gurguêla, a partir da residencia do Sr. Rai
mundo Martins de Araújo. 

Art. 232 - O servidor pllblico municipal não poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo 
estabelecido nacionalmente. 

Art. 233 - A desapropriação de imóvel urbano será feita com prévia e justa indenização em dinheiro. 

Art. 234 - O município de Cristina Castro não aceitará depósito de resíduos nucleares produzidos 
em oulros municípios. 

Art. 235 - O Poder Executivo no prazo de alê 24 (vinte e quatro) meses a partir da promulgaçlio 
desta Lei Orgânica, enlregará um prédio construído no terreno da antiga sede da Prefeitura Municipal, para funcio
namento da Câmara Municipal. 

Art. 236 - O Poder Executivo, no ·prazo de três anos, a partir da_promulgação da presente lel, identi
ficará, elaborará e executará programa de aproveitamento das terras devolutas do município, para lmplantaçao de Fa-
zendas Comunitárias. 

Art. 237 - Fica proibido o uso de intrumentos sonoros em clubes, localizados no ambito residencial, 
no horário destinado ao descanso noturno. · 

Art. 238 - Os eslabelecimenlos que tenham por finalidade a realizaçao de festas ou afins, deverão 
providenciar a construção de lorrna acústica em que o-som não se propagúe além do limite do ambiente festivo. 

Parágrafo Primeiro - No caso dos eslabelacimentos já existentes, os interessados devmo provi
denciar as reformas no prazo de 60 (sessenta) dias, para que sejam atendidas as exigências deste artigo. 
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Parágrafo Segundo - Qualquer Inobservância da presente Lei, a autoridade cassará, ez-olfclo ou 
motivada, a licença concedida, não podendo ser renovada em caso de relnci_dencia, sem prejuízo de multa a ser ap li
cada ao infrator. 

Art. 239 - Fica de servidão pllblica a estrada vicinal partindo do asfalto em direção ao Deserto pas
sando pela Batra da Correia, inclusive os ramais seguindo os lugares Degredo e lmbailba. 

Art. 240 - Fica de servidão pllblica a estrada vlclnal partindo do asfalto no Lugar Curvlnas - Jobex 
até o povoado Palestina. i 

Art. 241 - São de servidão pllblica todas as estradas que dão acesso a povoados, fazendas, sítios, 
etc, bem como é de servidão pllblica as aguadas naturais ou construídas com recursos governamentais. 

Art. 242 - O Prefeito Municipal e os Vereadores prestarão o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Lei Orgãnica de Cristina Castro, no ato de sua promulgação. 

Art 243 - O município de Cristina Castro mandará imprimir pelo menos mil exemplares da presente 
Lei Orgânica, para distribuir com a população da cidade e do interior do município. 

Art. 244 - Esta Lei Orgãnlca, aprovada e assinada pelos integrantes da Gamara Municipal de Cristi
no Castro, será promulgada pela mesa Diretora e entrara em vigor na data de sua promulgação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Sala das sessões da Cãmara Municipal de Crisllno Castro, 05 de abril de 1990 
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DECRETO Nº 007, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022 

Altera o art. 1°, caput, e o art. 2°, 1, 
do Decreto nº 006, de 25 de janeiro 
de 2022, que dispõe sobre as 
medidas sanitárias para 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de Importância 
Internacional decorrente da 
COVID-19 (Sars-Cov-2). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO, ESTADO DO PIAUI, 
FELIPE FERREIRA DIAS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Municfpio, 

DECRETA: 

Art" 1º - O art. 1º, caput, e art.2º, 1, do Decreto nº 006, de 25 de Janeiro de 2022, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1° Fica estabelecido que a Prefeitura Municipal de Cristino Castro - PI , terá 
expediente somente interno até o dia 21 de fevereiro de 2022. 

Art. 2° - ( . . . ) 1 - Fica suspensa até o dia 21 de fevereiro de 2022, no âmbito do 
município de Cristino Castro -PI, a realização de eventos, festas e afins, com ou 
sem a venda de ingressos. Também se enquadram nesse artigo os eventos 
realizados em casas e estabelecimentos de festas que promovam a venda de 
ingressos.· (NR) 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeitura de Cristino Castro/PI, em 07 de fevereiro de 2022. 

~lyx:.~1~ à;2..__ 
Felipe Ferreira Dias 

Prefeito Municipal de Cristina Castro- PI 


