
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI 
ÇNPJ no 01.612.59410001-54 

Rua Izidic Batista ë Figueredo is n3,Ljdsde_Nova, Morro Cábeçaj riò Ternpo-PI 

DEÇRETO lV°. p1/Z021;.DE.04,DE JANEIRO DE 2021 

O I~IZE'FEYTU MUNI PAL DE 1,VIORRO CABEÇA NO TEMPO; 

ESTADO 7)O E !"Tf; no::tYso'de :stias atrlbtt%çáes legais, espe~iaìmçnfe as conferïdas~ 

pëlã Cónstituiçãó Féderál,,Estadual e da- ei'Orgãttiea do Mtìni.eipioï e, 
~ 

CONSIDERANDO a inexistência das falhas de pagamento. baianceíes a 
partir do mês de Setembro de 2020. bem como a lista detalhada dos ocupantes dos 
cargos em comissão e ou contratados do Municipio de Morro Cabeça no Tempo-Pi, 
bem, como a ausência de serviços de mforniática e processamento de dados municipais; 
dd, que resulta :ã me ustêncid de cadastros informativos ou bancos de. _dados'.relatiuòs as 
-areas de administração, lnanças, sal de eJ educáçao municipais, ; dificultando ,o; 
implemento de deeisões,gerencíais e ó planejamento de ações ddii 'nistriiUsds; 

;CONSIDERANDO a néçé'ssidade de organizar a nova Adminisrração. 
Municipal 

CONSIDERANDO . .dXl é tia dá paiitìéinia: dó'( nayírus.'vez que 
se tem a finalidade cIt evitar" aglomerações zecorrentes em nie os, de ,gestão; tendo que 
para isso elaborar protgçolos específicos de atendimento* 

DECRETA: 
a 

Art. 1° Ficam exoneradc►s todos os ocupantes de cargos 
comissionados e ou contratados, junto a todos os setores da Prefeitura Municipal 
de Morro Çálieça no. Tempo, Estado do Piaui. 

Art. 2" Ficam .conyó_eados tôdos. os• servidores ;efetivas, ainda gu,e'se• 
'encoàtrem cedidos, afastados oú 'Ikencíados para se apresentarem. na sede dã 
Prefeitura Municipal no período de 06101/2021 a 15101/2021, no horário de 09:00h 
ás 17:00, .para o recadastramento.. 

Art. 3" Nã°o haverá aten4imentos presenciais ao público na scdé dai 
Prefeitura Municipal pelo Período dc 15 (quinze) dias, prõiirdg vcis por igual, 
período. 

Art: 4° Este D'ccreto entra em vigor- na data de sua. publicação. 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 
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