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Dispoe sobre a notif cacao para a limpeza de lotes 
e terrenos baldios no municipio de Morro Cabeca 
no Tempo, incluindo construcoes a casas 
abandonadas corn intuido de evitar a proliferacao 
do mosquito aedes aegypti a manter a cidade 
limpa. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABECA NO 
TEMPO, Estado Piaui no use das atribuicoes que the confere a Lei Organica do 
Municipio, 

CONSIDERANDO a grande quantidade de lotes a terenos 
ocupados corn lixo, entulhos e vegetacao, representando perigo para a seguranca e para 
a saude publica dos moradores locais; 

CONSIDERANDO que essa situacao coloca em risco a saude 
publica uma vez que prolifera animais peconhentos, criadouros do mosquito transmissor 
da dengue, zika, Chikungunya e outros; 

CONSIDERANDO que tal notificacao visa melhorar o bem 
estar da populacao, evitando-se corn antecedencia a proliferacao do mosquito da dengue 
e ou outras doencas; 

CONSIDERANDO que os terrenos baldios sem higiene 
edificacoes insalubres comprometem a saude e seguranca dos municipes, 

DECRETA 

Art. 1° Os proprietarios ou possuidores a qualquer titulo de 
imoveis construidos ou nao localizados no municipio de Morro Cabeca no Tempo-Pi, 
deverao conservar em perfeito estado de limpeza os seus quintais, patios, terrenos, lotes 
vazios e edificacoes, devendo evitar que seus imoveis a imediacoes estejam cobertos de 
mato pantanoso. 

Art. 2° Fica NOTIFICADO, todos os proprietarios ou 
possuidores dos imoveis localizados nas areas urbanas do Municipio, pares que no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da publicacao desse Decreto, procedam a limpeza de seus 
lotes bem como mantenham os lotes vagos em boas condicoes de higiene a limpeza, sob 
pena de apiicacao de multa. 

RUA IZIDfO BATiSTA FIGUEtREDO SIN - CIDADE NOVA -MORRO CABECA NO TEMPO - PIAUi 
CEP: 64868-000. C JP 01.612.594/0001-54 



MORRO 
CABECA NO TEMPO 

EST ADO DO PiAU 
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE 

MORRO CAGE A NO TEMPO 
Gabinete do Prefelto 

1 e'v 
ls o 

Art. 3° Nos casos em que os proprietarios e ou possuidores dos 
imoveis nao cumpram o prazo determinado para limpeza dos terrenos, a Prefeitura 
Municipal podera abrir Processo Administrativo para retomada dos lotes. 

Art. 4° Fica PROIBIDO colocar qualquer tipo de entulho nas 
ruas ou espacos publicos desse Municipio, pelo periodo superior a 24horas, sob pena de 
aplicacao de multa no valor de RS 200,00 (duzentos reais). 

Art. 5° Esse Decreto entra em vigor da data da sua publicacao, 
revogados a disposicao em contrario. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
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Prefeita ,r unicipal 
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