
  

ss: DIÁRIO OFICIAL 
BE DAS PREFEITURAS PIAUIENSES 

  

ANO Il - EDIÇÃO 166 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022 3 

  

ID: ASE56C8C51694 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ISAÍAS COELHO-PI 
UNIÃO E PROGRESSO 

  

DECRETO Nº 008/2022, de 8 de fevereiro de 2022. 

  

Exoneração de servidor por motivo de aposentadoria. 
  

O Prefeito Municipal de Isaias Coelho, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais 

CONSIDERANDO que o Regime Geral da Previdência Social é considerado como sistema 
contributivo oficial dos servidores públicos estáveis, 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 001/2021, o qual fixou o entendimento segundo o 
qual não é possivel a continuidade de servidor estável no cargo em que fora aposentado; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal tem remansosa jurisprudência segundo 
a qual o Servidor ocupante de cargo ou emprego público que nele venha a cumprir os 
requisitos para se aposentar, ainda que por meio do Regime Geral de Previdência (INSS), não 
pode no mesmo cargo permanecer a titulo de cumulação entre proventos da inatividade com 

remuneração da atividade, eis que essa cumulação só é permitida entre cargo público é 
proventos de aposentadoria decorrente de vinculo privado. 

CONSIDERANDO que a servidora VALDETE SANTANA GOMES ROCHA, cargo 
auxiliar de serviços gerais, CPF nº 824.161.503-59, obteve a concessão da aposentadoria por 
tempo de contribuição junto Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, referente ao 
beneficio nº 170.69952.13-7, desde a data 14 de dezembro de 2021. 

CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos atos administrativos 

DECRETA: 

Art, 1º - Fica EXONERADA, por motivo de aposentadoria por tempo de contnbução da 
servidora pública municipal VALDETE SANTANA GOMES ROCHA, cargo de auxiliar 
de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, agradecendo-lhe e 
parabenizando-lhe pelos exercicios de suas finções com zelo, esmero, pontualidade é 
responsabilidade, a partir de 8 de fevereiro de 2022. 

Art 2º - O pagamento resultante deste ato ficará a cargo do INSS — Instituto Nacional de 
Seguridade Social. 

Art 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

Gabinete do Prefeito do Municipio de Isaias Coelho/PI, 8 de fevereiro de 2022. 
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Estado do Piauí 
CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO 

ss CASA DO POVO coração da democracia 

LEGISLATURA 2021-2022 

4º PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO 
ANO DE 2022. 

BOA NOITE A TODOS E A TODAS SINTAM-SE TODOS (AS) ACOLHIDOS (AS) POR 
ESTA CASA LEGISLATIVA... 

LEITURA BÍBLICA 

EM NOME DE DEUS DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSÃO 

ORDEM DO DIA: 

VOTAÇÃO: 

* COMISSÕES PERMANENTES PARA O ANO 2022. 

CRISTINO CASTRO, 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 

antos Soares 
“Vereador Presidente- 
Muriel sabores 
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ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO CABECA NO TEMPO 
Rua da Cidade Nova S/N — Morro Cabeça no Tempo - PI 

CNPJ: 03.520.906/0001-25 

Ata da sessão ordinária da sétima legislatura do município de Morro Cabeça no Tempo- 
PI. Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (07/02/2022), às 
18:30 horas sob a presidência do vereador Ivonei Prospero de Oliveira que verificando 
o livro de presença observou que havia quórum legal declarou aberta a sessão e em 
seguida fez chamada nominal dos vereadores presentes: Joviniano Filho da Silva, 
Edineia Duarte da Silva Fernandes, Josefa Batista Alves, Claudivon Martins Alves, 
Eduardo Mendes Fernandes, Raimundo Carlos Mendes Deveza e Jessé Ribeiro de 
Sousa, Vereador faltoso Fabricio Dias Neto, em seguida passou a palavra para os 
demais vereadores. O primeiro a se pronunciar foi o vereador Raimundo que agradeceu 
a presença dos serventuários da câmara, a presença do assessor jurídico e a presença 
do vice — Prefeito. Dando continuidade a vereadora Edineia agradeceu a presença dos 
serventuários da câmara, a presença do assessor jurídico e a presença do vice — 
Prefeito e em seguida cobrou verbalmente um posicionamento do tramite da votação do 
projeto de lei de criação da bandeira e hino deste município, em seguida informou a falta 
de medicamento no posto de saúde deste municipio. Dando continuidade o vereador 
Claudivon agradeceu a presença dos serventuários da câmara, a presença do assessor 
jurídico e a presença do vice — Prefeito e em seguida cobrou verbalmente que seja 
providenciado neste município aulas presenciais. Dando continuidade a vereadora 
Josefa agradeceu a presença dos serventuários da câmara, a presença do assessor 
jurídico e a presença do vice — Prefeito e leu uma mensagem de reflexão. Dando 
continuidade o vereador Jessé agradeceu a presença dos serventuários da câmara, a 
presença do assessor jurídico e a presença do vice — Prefeito e em seguida informou 
que dia15 haverá atendimento da equipe de saúde na localidade Baixão do Mel. Dando 
continuidade o vereador Joviniano agradeceu a presença dos serventuários da 
câmara, a presença do assessor jurídico e a presença do vice — Prefeito. Dando 
continuidade o vereador Eduardo agradeceu a presença dos serventuários da câmara, 
a presença do assessor jurídico e a presença do vice — Prefeito, em seguida informou 
que devemos reivindicar e ser compreensível no que se refere às estradas no período 
de inverno, em seguida informou que esteve com secretário de educação e o mesmo 
garantiu que está reformando os colégios para dar início às aulas, em seguida informou 
que no posto de saúde alguns parentes estiveram e não tinha medicamento e o mesmo 
presenciou inclusive a falta de café, em seguida informou que que quando convocado 
os secretários deverão vir à câmara. Não havendo mais nada a tratar o senhor 
presidente declarou a sessão encerrada e para constar lavrei a presente ata que depois 
de ser lida e aprovada será assinada pelo presidente, secretario e demais vereadores. 
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