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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

Lei Complementar N" 226/2021, de 22 de abril de 2021 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO 

PARÁGRAFO úNrco AO ARTIGO 1° DA LEI N.160 DE 

20 DE MARÇO DE 2012 QUE POSSIBILITA SERVIDOR 

EFETIVO optar pela remuneração correspondente ao 

vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e 

cinco por cento do vencimento fixado para o cargo em 

comissão, ou das funções de direção, chefia e 

ass=oramento E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS. 

O Prefeito do Municlpio de Municlpio de Morro do Chapéu do Piaul, Estado do 

Piaui faz saber que a Câmara municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. !º Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 1° da LEIN.160 DE 20 DE 

MARÇO DE 2012 com a seguinte redação: 

"Art t•( ... ) 

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultado ao suvidor invalido em cargo em 

comtssdo ou fanç4o de dtreçilo, chefia e ass~ssoramento, previstos na 

Lei n./60-2012 de 20 de ma~o de 2012. opiar pela remuneração 

CO"Upondenté ao vencimento de .seu cargo efetivo, acrescido de 

cinqü•nta s cinco por c~nto do Yencimento faado para o cargo em 

comi.uão, ou das/Wlções de dir«çõo, chefia~ assessoraminto. " 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 

assinatura e sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Morro do Chapéu do Piauí-PI, aos vinte e dois 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (22/04/2021). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUi 

Lei N" 227/2021, de 26 de fevereiro de 2021. 

"Dl.tpõe sobre denominação de logradouros públicos, e dá 
outras providencias." 

O Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piaul (PI), no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo 

aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica denominada de Rua Vicente Albuquerque lBento Mano} a rua 

conhecida como Rua Projetada 04, que sai da Av, Manoel Lages Rebelo. Localizada no 

conjunto Temlstocles Sampaio Pereira. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piauí (PI), aos vinte e seis 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (26/02/2021). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

Lei N" 228/2021, de 26 de fevereiro de 2021. 

''Dispõe sobre denomlnaçio de logradouros públicos, e dá 
outras provldenclas." 

O Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piauí (PI), no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo 

aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica denominada de Avenida João Ferreira Lima (Joao Vitalino} a 

Avenida Principal da localidade Sambaíba, zona rural do município do Morro do Chapéu do 

Piauí-PI. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piaul (PI), aos vinte e seis 

dias dom& de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (26/02/2021). 
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ESTADO DO PIAUÍ 

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí 

an'n-i:Jno:r;•,;9:c e 1imomcc/«a 3,u;,,12210 ,'ÍttvttÃna 4fwa, 

de,'.u,;}J<t 4?r1 1iidr:nrd:ótti1t: de 11l 11m◄·rlp nr/.<tlí?tt cwo 
ft'ttt .,.,,ro#o Ge2ZZ1 a , 4,, ,ide-mc-14, ttf>0 16/?;( mm çl,' 

...Oai:1üclt:11aO'lr,c:ê2: ,; "'i'' l<a n,rm/;~ "'Zotla f,,u· 310/...9nl.!L 

· ' · ' · &/d ,i,,,,r71ulrrt1, rú1ud,., o af,,u:d - 11JCJ'k?:l:C1aau:? ,4.Jr<t -, 
u t md 11 d, yL ,qk-Uíw '.'.ttb¼nici~ arotí.aim 


