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ESTADODOPIAut
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
CNPJ: 01.612.567/0001-81
Av. Jose Gomes Chaves, 81- cenuo - CEP 64895-000
E-mail: pmbrejol3@gmail.com

DESPACHO DA SMFT

ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Valorizando o povo,conslrulndo o futuro

AI, Prvfelto Municipal

DECRETO MUNICIPAL N. 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.

Senhor Prefeito,

Situação
anormal,
caracterizada
como
SITUAÇÃO DE EMERGiNCIA, em toda
extensão territorial do municipio de Cajueiro
da Praia, Estado do Piaui, afetado pela
estiagem (14110), conforme IN/MDR Nº
36/2020.

Da ana1se efa1uéKla da 90Acitaçao de FÉRIAS SEM VENCIMENTO da servidora LAYS$E RIBEIRO

COSTA, temos a inlonnar que a servidora faz Jus as térias·solicHadas. para o gozo de até operiodo de
dois anos, podendo a licença ser Interrompida a qualq\.\er tempo por iniciativa da requerente.
Considerando que_ainsta em seus assentos:fundonals que a mesma se encontra com lotação junto a
Seaetaria Municipal de Educação. desernP.l!nhand a função de AwdBar AdminiStràtiva,

de forma

fidedigna.
Biéjo do Plaul-PI, 03 de &eleltlbro de 2021

-

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei

Orgãnica do Município de Cajueiro da Praia,
CONSIDERANDO que o periodo de estiagem é uma realidade, conforme

.

.

Sectetéria Muniq)alde Finanças e Tesouraria

demonstra previsão meteorológica para várias regiões do Piauí; na qual
está inserido o Município de Cajueiro da Praia;
CONSIDERANDO que não houve incidência de chuvas nos três meses
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAul
CNPJ: 01.612.567/0001-81com
Rua T,moteo Neri, s/n - centTo - CEP 6489S-OOO

anteriores, bem como não há previsão de chuvas para meses vindouros
conforme previsões meteorológicas;
CONSIDERANDO a grande importãncia do setor agricola, principal
afetado, as perdas agricolas registradas ocasionadas principalmente
irregularidades das chuvas durante o ciclo produtivo,

E-mail: pmbrnjo13@gmnil.

CONSIDERANDO que a água é um elemento essencial para a vida de
Portaria nº 059/2021, de 09de Setembro de 2021.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, no UBO dás
atribulções que lhe confere o art. 37 da Constituição Federal, art. 65da Lei OrgAnica
Municipal e artigo 51 da Lei Municipal 10/1997 (Estatuto dos Servidores Públioos de
Brejo do Piauf).
CONSIDERANDO o regular Procedimento Administrativo Disciplinar nº 00412021, que
apontou para o efetivo abandono de cargo pela servidora adiante qualifteada;

todas as espêcies,

DECRETA:
Art. 1º - Fica Decretada Situação Anormal em toda extensão territorial

do Municipio de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, caracterizada como
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERARaservidoraJUMARA PACHECO DE MOURA, CPF Nº
738.385.193-53, RG S"ob o nº1.450.782 SSP/PI, em razão da prãti<;a de abandono de
cargo, pois ·está afastada há mais de 20 (vinte) dias úteis do serviço público, sem
apresentar justificativa, na forma do artigo 1800, §1° da Lei Municipal nº 010/1997.

Art. 2°. Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos para quéadote
todas às proviàências neçessárias para efetivação do presente ato.
Art..3". Esta Portaria entra em vigor imediatamente.

Art. 2° - As despesas decorrentes de ações preventivas deste decreto
decorrerão da Dotação Orçamentária de reserva de contingência,
autorizando-se o desencadeamento de ações emergenciais de resposta
aos desastres, até o restabelecimento da normalidade.

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em
vigor na data de sua publicação e terá vigência de 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogado por igual período.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em 13 de
setembro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito Municip . Brejo do Piaul (Pl),09 de Setembrode 2021 .
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