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lltl'ÚIUCÃ TI:DERATIVÃ 00 ll [L 
GOVERNO MUNICIPAL 

ftll,tun.JRA M-Ui'I. D'E SÃO FR,IJ(QSCO Dl ASSIS DO rIAul 
OIPJ: eu1~1-" 

-CORSTR:UINDO UMA NOVA IIJSTÓRllt• 

PORTARIA N" 12912018, 
Em 01 de Novembro de 201a. 

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piaui, Estado do Piaúi, no 
uso de suas atribuições e em conformidade com a Legislação Vigente: 

RESOLVE; 

Art.1º - Nomear o Senhor JOSIVAN LUCAS DE BARROS, brasíleiro, servidor 
público municipal efetivo, portador da carteira de identidade nº 34.772.068-7 SSP/PI, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 271 .458.358-00, para exercer as IUfl fupcffl de 
Pro{fffOJ Efltlvo ll! Eacolf da Unidade Escolar "RoHndo de Sousa Coelho", 
Munlclplo de s1o Francisco de Asais do Pilul, tymo manhl, iornadl de trabalho 
de 20 (vinte) horas semanais. • partir desta data. 

Art.2° - Esta portarla entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
dlsposições em contrário. 

REGlSTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
IEm 01 de Novembro de 2018. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em, 01, de Novembro de 2018. 

fe ~ J.lli~ 
~ - O DE OLIVEIRA 

Pre tito Municipal 

au1'.11.L1CAPDM::ilATJ ADOD.ii.51L
OO\i'tiru-:O MUr-ua,.u. 

PllF.PEffUM MIJK 'D~'1Q n:AN(:(XO IM: A$,'SL,DQtlA.a1 
C1'17.ilt ll,l,ll.61'11W1l •• 

REQUERIMENTO OE FÉRIAS 

publico do municlpio de São Francisco de Assis do Piau1 , vem respeltosamenlEl requerer 

a vossa excelência oonoessao de férias referente ao periodo aquisitivo 

de ::i,. u; a ..l:> Á4- da função de, 

""'""'},.,.,_.,..,.,..,..-.... 2"'",ti:,"",_--<0;,.,.• -~"""'º"'lô"-"fb;,:;'--->G....,l<S¼ .... • .... ___ .,. que exerço, conforme prevê a 
legislação perlinente em vigor. 

O perlodo de férias requisitado, a ser gozado do mês de 

l/Rt,>iaM\" de~. 

sao Francisco de Assis do Prauí-Pl,~...!:2._/_1_'1 __ 

Ao Ex.mo. 
Prefeito llluniçipal 
Joaimar Joi.o da Qljveira 
Nesta. 

N.termos 

P. deferimento. 

Se111ídor (a) Público (a) Municipal 

REP~au F'ZD RATíVA DO •RASIL 
GO' I..L'«>M ICOAL 

PIIEF.EITUllA &llJN~ 01!!; $1.t;> JllANÇL'!;ÇQ D :E ~";i~ DQ PlollU I 
~r.r : a1 . .6U ... &ff,QMH-~ 

TE.RMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

O MUNICIPIO DE SÃO ,FRANCISCO DE ASSIS (PI), pessoa. j urid ica de 
Direito Público Interno, CQm sede a Rua Arcanjo J06é de Sousa nº 643, centro, 
São Francisco de Assis Piaul/PI, inscrito no CNPJ™F sob o nª 
01 .612.678/0001-98, neste ato representado por seu prefeito o Sr. JOSIMAR 
JOÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, so lteiro, servidor público, residente e 
domioiliado na Rua A.-canjo José de Sousa, S/N, centro, na sede d.este 
Municlpio, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do 
outro ~do a Senhora ROSÃNIA DURVAUNA DOS SANTOS, brasllelra, 
residente · e domicmada na Rua Sebastião Raimundo lrineu, S/N, bairro São 
Vicente. da cidade de São Francisco de Assis do Piaul - PI, portadora do CPF 
(MF) 023.850.743-59, e da carteira de ident idade n" 5.044.727, SSP-PI, 
doravante denominada de CONTRATADA, resolvem de CQmwn acordo 
rescindir o Contrato Administrativo n" 01012018 de prestaçao de serviço por 
Tempo Determinado, de acordo com as cláusulas a seguir expostas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido o Contrato n" 010/2018 de 
prestação d'e serviço por Tempo 0etemiinado, de comum acordo entre as 
partes contratantes, sem que haja qualquer prejulzo para ambas às partes e 
sem a percepção de qua'l'quer indenização ou multa referente à rescisao do 
mencionado instrumento de .ivença. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente termo de rescisão tem seus efeitos 
validados a partir do d ia 14 de novembro de 2018, revogando todos os efeitos 
do instrumento de oontrato de prestação de serviços. 

O foro da comarca de Simpllcio Mendes Piaur, E$lado do Piaui, será o 
competente para dirimir qualquer questão oriunda deste tenTlO de rescisão 
contratual, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, Justos e contratados, assin,am as partes o 
presente TenTlO de Rescisão Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo transcritas. 

sao Francisco~da Aas• j ;,,:;z.1,-~~ ~;~ dh pcmS 
O I S'Mí'{r~ ROSÀNIA DURVALINA DOS SANTOS 

Pre o Municipal CONTRATADA 
CONTRATANTE 

Ta&temunhas:ktU9mti> do ,s,e.-~ CPF:QflS-U6.S1-3 -s-3 

T .... temunhss; çM~ 44 R• ~ J.Ar.il //a CPF:()t/O:U<r 6? -Vl 

OlãCRETO Nº 1f;Q/W18 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

Moffo do Chapéu do Plaul (PI), 14 ele novembro de 2018. 

111 Dlepl.ie aobro a decretaçAo de PO'nto facultati'vo, n.o ,mblto da 
Admlnlatraçl o Põbllca •Munlclpal Dl:rnta o, lndl"'ta do Poder 
EX'êeuthl'o, no dia qua np.nCrfleà~ 

O Prefeito Munielpal do Morro do Ct,spéu do Pla_ui (Pll. no uso de suas ibuiç,()es Pegais~ 

oeCReTA; 

Art. 1 • • Flc-8 deer6C8clo por,to f -.çult.tllio, nos se,viços das repartiçõM públic.1 municipaJs, na 
próxima sexta-feira. dia 16.11.2018, em razlk> do feriado de 15 de novembro, da!a em que se comemora 
a Proclamação da República. 

Art. 2• - Os serviços essancials de saO.de e, outros também consilderadO<S euenc,a~ deverão 
mantet plantoM ~ dia! dê qUl'I trata o att 1 • deSde Decteto, oon10rm& escala a ser estal)o!leeí4a peros 
seeretáfloSlchefills ou demai. ruJ)Onsàve , dos respect,'\los órgao... 

Art. 3' • Revogatn48 as CllsposlÇõés em contr.lrio, enlrándo em dec,..,to em ,;1got ne,;ta data, 
sendo dl.Cla -por publlc:a<lo com sua nxaçao no qu dro de divutgaçoes dos atos da Admlnlstraçao e ria 
forme de 'Lei, devendo também ser publicado no OOM. 

GABINeTe DO PReFelTO MUNIClPAL 00 MORRO 00 CHAPéU 00 PIAUI, aO$ qu~ 
dias dom~ de noYembro do ar\O de dois m,1 e dezoito (14111/2018). 

06-H Ci&ncla • Publiqu~se e Cum~a-se. 

~~.c.~~.~ 
PteletlO Munlc/1)31 


