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CRlffiNO Av. Marcos Parente, S/N • centro 
CASTRO CEPi M.920-000 - Crlstlno castro-PI 
A CASA DR TODOS OS CNPJI Nº O& 554 3454/0001-0S 
C■ISTINO • CAST■■NS■S 

DECRETO Nº. 002/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

• Dispõe sobre a exoneração 
de servidora Público 
Municipal por aposentadoria 
e, dá outras providências". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO, ESTADO DO PIAUI, no 
uso de suas atribuições legais e, especialmente, com embasamento no que 
dispõe o art. 37, lnc. li e§ 10 da Constituição Federal, ainda; 

CONSIDERANDO que o inciso VI do art. 29 do Regime Jurídico Único e Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Cristina Castro-PI, Lei N° .011/2001, 
prevê a aposentadoria como uma hipótese de vacllncia do cargo de provimento 
efetivo; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal também proíbe a acumulação de 
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal nos Recursos 
Extraordinários com Agravos (AREs) - 1234192/ES, sob a Rei. do então 
Presidente da Corte, o E. Min. Dias Toffoli, julgado em 12/11/2019 ; -
1250903/PR. sob a Rei. do Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16/06/2020; 
- RE 1221999/MG, sob a Rei. do Min. Luiz Fux, julgado em 01/08/2019 e outros, 
vêm reiterando o entendimento aqui esposado de que, havendo previsão na 
legislação municipal, a aposentadoria voluntária do servidor público municipal, 
ocupante de cargo efetivo, regido pelo RGPS, acarreta, a automática vacllncia 
do cargo público por este ocupado, de modo que, com a aposentadoria 
decorrente do serviço/contribuição para a administração pública houve o 
rompimento do seu vínculo administrativo; 

CONSIDERANDO o Estatuto dos Servidores Públicos do Município- Lei 
Nº.011/2001, que dispõe sobre a vacllncia dos cargos públicos ocupados por 
servidores efetivos do Município de Cristina Castro, em decorrência da 
aposentadoria; 

CONSIDERANDO a entrega da Carta de Concessão de Aposentadoria por 
tempo de contribuição em 03 de janeiro de 2022 pela funcionária. 

DECRETA: 

Art. 1º - EXONERAR por motivo de aposentadoria, a Servidora Pública 
Municipal: 

• CARMELITA SOARES DE MORAIS - CPF:256.375.763-00, do cargo de 
Professora Classe A Nível VIII 40h da Secretaria Municipal de Educação, 
a partir de 1° JANEIRO de 2022. 

Art. 2° - A Servidora será devidamente afastada de suas atividades, através de 
Portaria de exoneração, publicada no Diário Oficial dos Municlpios. 

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO-PIAUI, aos 
04 (Quatro) dias do Mês de janeiro de 2022. 

tf~~I~~ 
Felipe Ferreira Dias 

Prefeito de Cristina Castro/PI 
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DECRETO Nº. 003/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

"DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA, PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL 
OU JUDICIAL, IMÓVEL QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

FELIPE FERREIRA DIAS, Prefeito Municipal de Cristino Castro- PI, Estado 
do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 2°, art. 5°, letra 
"m", art. 6° e 40, do Decreto-lei Federal n. 3.365, de 21 de junho de 1.941, 
alterado pela Lei Federal nº 2756, de 21 de maio de 1956. 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, 
amigável ou judicial, o imóvel abaixo discriminado, de propriedade da 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PIAUI - AMAP, CGC Nº 
06.688.337/0001-10, situada na Rua Jônatas Batista , nº 735-N - Teresina/PI : 

"O imóvel: um terreno foreiro, medindo doze metros de frente por quarenta 
metros de fundo (12mx40m), ou sejam: quatrocentos e oitenta (480) metros 
quadrados, situado na Rua Milton Rosal, Zona urbana desta cidade, limitando
se: pelo lado direito com a casa de João Batista Filho; pelo lado esquerdo, com 
a casa de Vicente Amaro da Silva; em frente, àquela via pública e aos fundos 
com terrenos de Henrique Borges Leal, conforme laudo de Avaliação". 

Parágrafo único. - O imóvel ora declarado é de Interesse Público. 

Art.2° - A área do terreno de que trata o artigo anterior, será utilizada pela 
Prefeitura Municipal de Cristino Castro - PI, para fins de construção da Sede da 
Secretaria de Educação do Município com um auditório. 

Art. 3° - A desapropriação de que trata o presente Decreto será processada e 
executada mediante acordo amigável ou judicialmente depois de prévia e justa 
indenização. 

Art. 4° - É considerada de urgência a presente desapropriação para efeito de 
imediata imissão na posse. 

Art. 5° - Os recursos para cobrirem as despesas com a presente desapropriação 
são os previstos no orçamento vigente. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO-PIAUI, aos 
04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2022. 

t i}< fQ,~ ~ 
Fellpe Ferreira Dias 

Prefeito de Cristino Castro/PI 


