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DECRETO N° 003/2019

"Decreta ponto facultativo no Poder
Executivo Municipal e dá outras
providências".

O PREFEITO DE SUSSUAPARA (PI), no uso das atribuições que lhe

confere o Art. 73, XXV da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que os serviços internos deste Executivo Municipal se

encontram atualizados e organizados de forma satisfatória, na conformidade do cronograma de

obrigações administrativas previstas para o corrente mês;

CONSIDERANDO que igual medida foi adotada pelo governo do Estado

e alguns municípios do Piauí.

CONSIDERANDO a tradicional festa do MOMO celebrada por quase

toda a humanidade nesta época do ano.

DECRETA:

Art 1o - Fica decretado ponto facultativo em todos os órgãos do

poder Executivo Municipal nos dias 04 e 06 de março do corrente ano de 2019, exceto os imprescindíveis

ao andamento da administração: assessorias; finanças; controladoria; comissão permanente de licitação;

vigias; limpeza pública; servidores das secretarias de Administração, transporte, saúde e educação que terão

carga horária específica, ficando sob a responsabilidade dos respectivos titulares das pastas, a definição da forma

especial de funcionamento.

Art. 2o - As horas não trabalhadas deverão ser compensadas a

partir de 07 de março de 2019.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições contrárias.

Publique-se,

Registre-se e,

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sussuapara, Estado do Piauí, em 28 de fevereiro de 2019.

^Clü^CsO í üJ^^00 c^ //^^
Edvardo Antônio da Rocha

- Prefeito Municipal -
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PORTARIA N° 002/2019.

"Dispõe sobre concessão de férias reguiamentares ao
servidor público municipal e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA, Estado do Piauí, no

uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Artigo 73, XXV da Lei Orgânica do

Município, e

CONSIDERANDO que ao referido servidor manifestou expressamente o desejo de

tirar férias reguiamentares;

CONSIDERANDO que 32 servidor formulou requerimento neste sentido provocando a

instauração de procedimento administrativo, e o seu deferimento pela municipalidade;

CONSIDERANDO finalmente que o ato normativo ora editado, está em consonância

com as normas que compõem o ordenamento jurídico vigência e com a legislação e regência

pertinente à espécie.

RESOLVE:

Art. 1o - Conceder férias reguiamentares ao servidor público municipal, ao senhor José dos

Santos Veloso, CPF n° 112.341.048-81, lotado na Secretaria Municipal de Educação de

Sussuapara - PI, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período aquisitivo

de 13/09/2017 á 12/09/2018.

Parágrafo - Único: As referidas férias será gozada de 01 de março de 2019 á 30 de março de

2019, devendo retornar as suas atividades normais no dia 31 de março de 2019.

Art. 2o - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos ao dia 01 de novembro de 2018.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA,

ESTADO DO PIAUÍ, em 28 de fevereiro de 2019.

NAERTON SILVA MOURA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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PORTARIA N° 003/2019.

"Dispõe sobre concessão de férias reguiamentares ao
servidor público municipal e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA, Estado do Piauí, no

uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Artigo 73, XXV da Lei Orgânica do

Município, e

CONSIDERANDO que ao referido servidor manifestou expressamente o desejo de

tirar férias reguiamentares;

CONSIDERANDO que 33 servidor formulou requerimento neste sentido provocando a

instauração de procedimento administrativo, e o seu deferimento pela municipalidade;

CONSIDERANDO finalmente que o ato normativo ora editado, está em consonância

com as normas que compõem o ordenamento jurídico vigência e com a legislação e regência

pertinente à espécie.

RESOLVE:

Art. 1o - Conceder férias reguiamentares ao servidor público municipal, ao senhor Anthonie

de Sousa Moura, CPF n° 035.130.713-37, lotado na Secretaria Municipal de Educação de

Sussuapara - PI, no cargo de Auxiliar Administrativa, referente ao período aquisitivo de

14/08/2017 á 13/08/2018.

Parágrafo - Único: As referidas férias será gozada de 01 de março de 2019 á 30 de março de

2019, devendo retornar as suas atividades normais no dia 31 de março de 2019.

Art. 2o - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos ao dia 01 de novembro de 2018.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA,

ESTADO DO PIAUÍ, em 28 de fevereiro de 2019.

X

x NAERTON SILVA MOURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ

wjEmiMDE prefejtura Municipal de Sussuapara
UòòUuUClIU Rua José Domingos da Rocha, n° 100- Sussuapara - Piauí

PORTARIA N° 004/2019.

CNPJ. 01.612.755/0001-00

Fone: 0xx89 - 3425-0029

"Dispõe sobre concessão de férias reguiamentares á
servidora pública municipal e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA, Estado do Piauí, no

uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Artigo 73, XXV da Lei Orgânica do

Município, e

CONSIDERANDO que á referida servidora manifestou expressamente o desejo de

tirar férias reguiamentares;

CONSIDERANDO que 34 servidora formulou requerimento neste sentido provocando

a instauração de procedimento administrativo, e o seu deferimento pela municipalidade;

CONSIDERANDO finalmente que o ato normativo ora editado, está em consonância

com as normas que compõem o ordenamento jurídico vigência e com a legislação e regência

pertinente à espécie.

RESOLVE:

Art. 1o - Conceder férias reguiamentares á servidora pública municipal, á senhora Luzia Inês

da Silva, CPF n° 023.016.463-35, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Sussuapara

- PI, no cargo de Zeladora, referente ao período aquisitivo de 04/01/2018 á 03/01/2019.

Parágrafo - Único: As referidas férias será gozada de 01 de março de 2019 á 30 de março de

2019, devendo retornar as suas atividades normais no dia 31 de março de 2019.

Art. 2o - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos ao dia 01 de novembro de 2018.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA,

ESTADO DO PIAUÍ, em 28 de fevereiro de 2019.

NAERTQN SILVA MOURA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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PORTARIA N° 003/2019.

"Dispõe sobre concessão de férias reguiamentares a servidor
público municipal e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUSSUAPARA, Estado do Piauí, no uso de suas

atribuições legais e, com fulcro no Artigo 73, XXV da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que ao referido servidor manifestou expressamente o desejo de

tirar férias reguiamentares;

CONSIDERANDO que o servidor formulou requerimento neste sentido provocando a

instauração de procedimento administrativo, e o seu deferimento pela municipalidade;

CONSIDERANDO finalmente que o ato normativo ora editado, está em consonância

com as normas que compõem o ordenamento jurídico vigência e com a legislação e regência

pertinente à espécie.

RESOLVE:

Art. 1o - Conceder férias reguiamentares ao servidor público municipal, o senhor Enivaldo

Eliseu da Rocha, CPF n° 792.763.003-25, lotado na Prefeitura municipal, no cargo de

Motorista, referente ao período aquisitivo de 01/04/2017 á 31/03/2018.

Parágrafo - Único: As referidas férias será gozada de 01 de março de 2019 á 30 de março de

2019, devendo retornar as suas atividades normais no dia 31 de março de 2019.

Art. 2o - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos ao dia 01 de novembro de 2018.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SUSSUAPARA, ESTADO DO

PIAUÍ, em 28 de fevereiro de 2019.

Í^K
EDVARDO ANTÔNIO DA ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL


