
ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAI DE MOGEIRO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N" OO77/202L
Mogeiro (PB), 31 de dezembro de 2027.

DISPÕE SOBRE EXONERAçÃO DE CARGOS

COMISSIONADOS E DESTRATOS DE CONTRATOS DE

EXCEPCIONAT INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO JOSÉ FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAT DE MOGEIRO, NO USO dC SUAS

atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 37 da CF, o qual a administração pública

direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e,...

CONSIDERANOO Lei Complementar n' 101, de 4 de maio de 2000, que

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e

dá outras providências;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei no 4.320, de 17 de março de 19ó4, que

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei n" 12.527, de 18 de novembro de 2017, a

qual regula o acesso a informações previsto no inciso XXX|ll do art. 5q, no inciso ll do § 3s do

art. 37 e no § 2q do art. 2!6 da Constituiçã

de 1990; revoga a Lei nc 11.111, de 5 de m

janeiro de 7997; e dá outras providências;

o Federal; altera a Lei n de 11 de dezembro

aio de 2005, e dispo 8.159, de 8 de

CONSIDERANDO Lei Municipal n" 003 de 19 de março de 2OO7, que dísciplina

o lnciso lX, Artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas de contratação por

tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público e adota

outras providências;
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CONSIDERANDO Lei Municipal no 280, de 30 de dezembro de 201ó, que

define a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Municipal e

dá outras providências.

DECRETA:

Art. 10- Ficam exonerados todos os cargos comissionados, bem como, os

contratos celebrados sob o crivo de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Fica determinado que deverá ser recolhido as respectivas

chaves das repartições públicas, bem como dos bens móveis, devendo estas, serem

entregues na Sede da Prefeitura Municipal de Mogeiro, pelos respectivos secretários.

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçóes em contrário.

Art, 3o- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete d eito em Mogeiro, 31 de dezembro de 2027

Co tucionalP
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