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lANJRI SALES 

STJ\ DO DO PI/\ 
PREF ITI.JRA M 'I IPAL D ~ LA DR! SA 

DECRETO Nº 51f202,0 Landri Sales-PI, 31 de de-zembro de 2020 

Dispõe sobre a e:1C,oneração de c11rgos dos 
atuais ocupantes em comissão e serviços 
prestados da estrutura administrativa, e 
dá outras providências. 

O PREFEITO DE LANDRI S~LES, ESTADO DO PIAUi, no uso de suas atribuições: 
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA: 

Art. 1º· Ficam exonerados, a par1ir do dia 31 dezembro de 2020, todos os atuais 
ocupantes de cargos em com[ssão e serviços prestados de toda a estrutura 
administrativa do Município de Landri Sales-PI. 

Art.. 2"- Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Publlque,se, Reglst-.e e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Landlri Sales-PI , aos trinta ,e um dias do mês de dezembl'o 
de dois mil e vinte. 

/ , ( 

~~ é.' _ .......... ' ~ 
/ urétio Saraiva de Sa 

Prefoito Munlclpa l 

DECRETO n• 029/1020, OE li OE OEZE IORO OE 2020. 

"Di;;p(Jc $011rc a .,..,,..,.a(d(> de 4>d"" o:, ;;m,,id() . ..,;, 
pr~blr OC.Uptln .t:t d.e Cú,.,O tk pn.wirnt nto C:,u 

a>mlWI<> e ronfo,orç,,, ftm('t'I,) gratljif:cda ~ 
o:>ntrtítú(-40 tt mpordri11. stm prévio con-eur,c 
p~lblicu, bem wmo us rorrfTff-tR((Jes rmlWLíl~ 
<'frrlvá a, ,,,-- <I• sele(®, '"' wrrbiw ª" 
Admini$h-aÇtff) p'UblirCà tJfret:a dó Munidpio ~ 
Na~,1 do Piau[-. PI, na forrm2 que mencion11u 

O P"REYEITO MU1'"I IP L DE AZARE: ·oo PI ut . T ADO DO ·p1Au1, no uso 
das atribuiçõ"l legaiJ que lhe são conferida,; pelo an.. lll . inci o m, da Lei Orgllnica do M unicípio 
de N azaré do P iauí-PI~ 

ON 1D RA DO n necessidade e os interesses da ad11.1inistrnçlo públlca municipal 
no rc gu~rdo do in1erene e dos recursos p6bllcos; 

CONSID RA DO que os argos em com..tssão,. d e· confiança e as funções gra ttfkadesi 
S/jO d.o livre provm\<'tito ~xot>Ot&~ao a ~,_rgo do Pro ito Mu.n.ieip~.1; 

CONSID RA DO q ue a ad.m.inisttaçllo p1'.ibhca municipal esi.\ subordinada ,1os 
p tl11c.tp•o~ da admin l~t ta( o J):úbl'4;a. Q~1.sta11h~ do p utdo art. 37r da _ i'1$l itu ic;;ilQ edetal; 

C O.NSI.I) ""AA_ · {>O, po.- firo.,,. q ue motivo de convcni~cfo. ou oportunid'l.•dc L,. 
admini,;tra~ao pilblJca pode, revoga.r seus própr.fos a tos, observado o direito adqu.l'.rldo. 

DE RETA: 

Art. l" - EXONERAR, nessa data 31 de d ezembro de 2020, tod<» os servido<es p6blicru; 
no exen;:f ~o de carso d e provi tue:a""'ILO em: om,l..sillo e c.onfieu~a. ÍUJ~o gra tffkada e ,cont.rataçao 
tcmpur,l\ ri ,l1 s,cm prtv:io con<:vrso p(lblico, bem como .is con tr.,t'.w.,'"õc.."S rc•1li_~ 1dt.1~ t,tntv('$ de pTOCC~ 
d.e seleçao, no a.mbi to d a Adnünis t.-~dio PQbUcc1. Direta do Municiplo de az-a.r~ do Piaul-Pl. 

A,t. 2• • Rcvog,,,:l<'s as díSposi~ões em contr,'irios, le deç,eio enil"lt em vigor na d!II~ de 
sua publicação. 

REGISTRE.SE, PUBI,WUIHE E CUMPRA-SE, 

GABI ETE DO P REFEITO MUNIC IPAL DE AZARÉ DO P I.A i-P I, em 31 de 
dezembro de 2020. 

Pretl:ito Municipal 

Raimundo Noo.afo Costa 

DF.CítETO N" 1771120, Piripiri (PI), .10 de (ft'Zembro de 2020. 

Y,MEl"TA:Reín1egra a ár~ denominada P;vque de 

fücpo~iç.ãoao Patrimônio Público do Municipio de 

l'inpiri-Pf e dá outra~ ptovidê11c; ias. 

O PRE:FEl'J'O MUNICIPAL r,r, PlklPIIU. tfiado do Plavl. no uso 
dos otributções que lhe silo confcridu.s pelu l,d Orgilnica do Município e. 

CONSIDERANDO a ~ntcnça profcrid.ii nos ~ do proce.~•o n• 

0OO0l l 4-66.2017.8. 18.00)3 (em trdmile na Jº vat11 cível da c:o,ru,.r,;;1 de Piripiri), bem 

como os efeitos por ela produzidos na área denominada .. Par(luc de Ex~ ição" de 

Pi.ripiri ; 

CONSIDERANDOque a área denominada "Parque de Expo~içãop de 

Piripiri sempre foi originariamente área p6bliea pertencenle ao Município. 

DECRETA, 

,\t1, J". Fiea reintegrada .io Patl'imônjo Ptlblico doMurdcfpiodc Piripiri 

a totalidade da área denominada "Pat(l\le ele Exposi~o de Pi.ripiri", por força da 1kcisão 

judiclal proferida no processo n• 00001 l 4-66.2017.8.18.0033, com posterior 

cancelamento das matricu las iniciaís por atonowíal, confonne Cenidões de Inteiro Teor 

ora anexada a csle DccrclO, cujo documento será publicado na SUJI inleg:ralidade como 

anexo oo prC$Cllte Dccre«> no "dforioficialdosmunicipios". 

§ 1 • -Por força da doeis.lo judicial ficam cancelados quaisquer outros 

Registros de lm6vds dou lransfcrfocia oriunda das matriculas originarias de número 

S.2S4 e 5.2.SJ, posto q ue canc.cllldas. 

§ 2 • - Resguardados t.crcciros de boa-fé, excluem-se do disposto no § 

1" os seguintes Registros lmobiliárfos, constante no cartório de notas do Iº oficio de 

Piripiri 

a) Macrfcul• 5,584, fichas OI do Livro 2 do Rtgistro Geral; 

b) Matrícula 5.563, fichu 01 do Livro 2 do Rcgbtro Geral. 

e) Matrícula 5.556, ficha., 01 do Livro 2 do Registro Geral; 

d) Matricula 5.611 , fithu OI do Livro 2 do Registro Geral; 

e) atrfrula 20.101 , fichas 01 do Livro 2 do R.1.,gbtro Geral; 

f) Matrf.cul1 5,583, ficha, 01 do Livro 2 do RegislTo Geral: 

g) Matrfcul■ 20.096, Achas OI do Livro 2 do Regf.ttro Geral: 

h) Malrkulll U.084, fil:hu OI do Lfvro 2 do Registro Geral; 

i) Malrlc:ula 18,829, fichas OI do Livro 2 do Ritpfro Geral: 

j) Malrlcufa 18,831, ficho 0,1 do Livro 1 do Regi,tro Geral: 

/\r1. 2•. Flca vcdodu o do~lo, concc, s.ão ou outro meio j u.rfdiCQ idóneo 

de lransforêncio de po8ac e/ou domlnio da rcfrnda área (IUC ni!o seja pa,11 a finalidade 

cspcc:ifü:a de cdílicuçllo de ol:>ra pública pertencente ao Municlpio de Pinpiri. E$tado OUJ 

União. 

t\r1. 3º Revogadas as dispo~i~ em conlT6rio, o ptCS.Qlle Decre1o 

entrará cm v.igor mi diit.a de ,ua publicação. 

GABINETE DO PR.EPEITO MUNICIPAL DE PJRJPJRI, Et1.■do do 
Piau(, aos trinta (30) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (2.020}. 

LUIZ CA~;t:~NEZES 

Prefeito Municipal de Piripiri-PI 


