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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU 1DO PIAUI 
pmmorrodochapeu@hotmail.com 1 

Ponaria GAB nº: 009/2020. 

Morro do Chapéu do Piam (PI), 14 de fevereiro de 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL MORRO DO CHAPEU DO PIAUI (PI) no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE: 

I - LOTAR, o servidor JOSÉ FERREIRA DOS SANTf S, Vigia, portador do 

CPF nº 650.564.003-78 e RG nº 1.821.004 SSP/PI, para exercer suas atividades junto a 

Escola Municipal Conrado Fenelon, sede do Município do Mono d? Chapéu do Piauf-PI, 

cumprindo uma carga boraria de 40 horas semanais no regime de 116 horas, das 18:00 ás 

6:00 horas. 

II - Revogadas as disposições em contrãrio, a presente Portaria entra em vigor a 

partir data de sua publicaçllo. i 
1 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPEU DO 

PIAUI (PI), aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois dtll e dois mil e vinte. 
1 

(14/02/2020). 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se 

~2/o 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

PORTARIA GAB Nº 006/2020, de 14 de fevereiro de 2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUi; no uso de 

suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO os termos da RESOLUÇÃO Nº 03/2020, de 14 de fevereiro 

de 2020, do Conselho Municipal de Assistência Social do Munlclplo do Morro do 

Chapéu do Plaul, que "dispõe sobre a prorrogação em carãter exc1:1pcional do 

mandato dos Conselheiros e da Diretoria do Conselho Municipal de Assistência 

Social do Município do Morro do Chapéu do Piaul- PI '. 

RESOLVE; 

Art. 1º • PRORROGAR, em caráter excepcional, por mais 45 (quarenta e 

cinco) dias. a duração do mandato dos atuais membros Titulares e Suplentes do 

Conselho Municipal de Assistência Social do Município do Morro do Chapéu do 

Piauí- PI e sua Diretoria, estendendo- se do dia 15 de fevereiro de 2020 a 30 de 

março 2020, perlodo necessãrio para a realização do processo de escolha dos 

novos membros do referido Conselho. 

Art. 2" - Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14/02/2020. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI, 
aoa quatorze dia• do mês de fevereiro de dois mil e vinte (14/02/2020). 

Dê-se ci!ncia, publique-se e cumpra-se. 

~e~êlo 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÊU DO PIAUI 
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Escripta Manent


