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ESTADO DO PIAut 
Secretaria Municipal de Saúde de Sussuapara~ "s""4•m•u' D E 

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara- Piauí ~ 
CNPJ. Ol.710.832/0001-64 --••11 su• ...... •-" 
Telefone: (89) 3425-0033 

CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
S USSUAPARA- PI, pessoajurldica de direito público interno inscrito no CNPJ nº 11 .247.326/0001 -
34, representado pela sua Secretária, a Sra. RAYLA NASCIMENTO LEAL, e de outro lado o Sr. 
LUIS DOS ANJOS MAARTINS, brasileiro, casado, portador do RG nº 33.390.851-X /PI , e CPF nº 
090.753.558•58, residente e domiciliado no Av. 14 de dezembro, 124, Centro, zona urbana, CEP. 
64.610-000 - Sussuapara - PI. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objetivo da presente contratação por excepcional interesse 
público é a prestação de seiviços para exercer a função de Motorista, a ser desempenhado junto a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA (PI), com uma jornada de 40 Horas, 
reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem prazo de vigência com inicio em 03 de 
janeiro de 2022 e termino no dia 31 de dezembro de 2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Em contraprestação a esse serviço será efetuado o pagamento 
mensal de um salário mínimo vigente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica autorizado o pagamento mensal por meio de depósito 
bancário na conta corrente de titularidade do contratado. 

CLÁUSULA QUARTA - O contrato poderá ser rescindido por qualquer das causas 
previstas em lei, e quando do descumprimento pela contratada de qualquer das c lausulas ou 
condições, bem como se verificar incapacidade no contratado, ou em função de conveniência 
administrativa . 

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Picos - PI , para dirimir qualquer 
dúvida referente a este contrato. 

E, por estarem às partes assim contratadas, firma o presente contrato particular em duas 
vias, de igual teor e forma, na presença de testemunhas que conhecimento tiveram. 

Sussuap_ara - PI , 03 de janeiro de 2022. 

Secretária Municipal de Saúde 
-Contratante-

~'lch~~ LUIS DOSA7ôs MAARTINS CPF: 
090.753.558-58 

-Contratado-

<t~&wolcrtu~ P,. O 
CPF: 000.134.833-74 \. 

Testemunha 01 

ld:12525F30574E2A7D 

ESTADO DO PIAu1 
Secretaria Municipal de Saúde de Sussuapara~ "s""4"""u' D E 

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí ~ 
CNPJ. Ol.710.832/0001-64 ,w_,_RIUIM .. M M 

Telefone: (89) 3425-0033 

CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SUSSUAPARA - PI , pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ nº 11 .247 .326/0001-
34, representado pela sua Secretária , a Sra. RAYLA NASCIMENTO LEAL, e de outro lado a Sra . 
LILIANE DE MOURA FÉ, brasileira, solteira, portadora do RG nº 4 .206.319 SSP/PI, e CPF nº 
079.904.103-38, residente e domiciliada no Povoado Lagoa dos Negros, s/n, zona rural, CEP. 
64.610-000 - Sussuapara - PI. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objetivo da presente contratação por excepcional interesse 
público é a prestação de serviços para exercer a função de Digitadora, a ser desempenhado junto 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUSSUAPARA (PI), com uma jornada de 40 Horas, 
reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado. 

CLAUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem prazo de vigência com início em 01 de 
fevereiro de 2022 e termino no dia 31 de dezembro de 2022. 

CLAUSULA TERCEIRA - Em contraprestação a esse serviço será efetuado o pagamento 
mensal de 01 (um ) salário m ínimo vigente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica autorizado o pagamento mensal por meio de depósito 
bancário na conta corrente de t itularidade da contratada. 

CLAUSULA QUARTA - O contrato poderá ser rescindido por qualquer das causas 
previstas em lei , e quando do descumprimento pela contratada de qualquer das clausulas ou 
condições, bem como se verificar incapacidade na contratada, ou em função de conveniência 
administrativa. 

CLAUSULA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Picos - PI , para dirimir qualquer 
dúvida referente a este contrato. 

E , por estarem às partes assim contratadas, firma o presente contrato particular em duas 
vias, de igual teor e forma, na presença de testemunhas que conhecimento tiveram. 

Sussuapara - PI , 03 de janeiro de 2022. 

~}?¾~ W-
RAvLA NASCIMENTO LEAL 

Secretária Municipal de Saúde 
-Contratante-

LÁ..:o.,.., .l.c, 4= \F, / 
LILIANE DE MOURA FÊ 

CPF: 079.904.103-38 
-Contratada-

2e,~~bc~~~ 0.+J 
CPF: 000.134.833-74 
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ld:OE288EC73EB02B7B 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA DE UNIÃO 

EDITAL DE NºOJ/2021 
7ª CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de União, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, com fulcro na Constituição Federal, artigo 37 inciso IX e na Lei Municipal 476/2005, 

tendo em vista o resultado do Teste Seletivo nº 03/2021 Simplificado (cadastro de reserva para 

os cargos da área da Assistência Social), homologado por meio Decreto 052/21 , de 14/10/21 , 

publicado no DOM do dia 19/10/21 , Edição IVCDXXXI. CONVOCA a candidata abaixo 

relacionada para comparecer nos dias 3 e 4 de março de 2022, no honllrio de 9h às 12h e de 

13h à 16h no Setor de Pessoal da Prefeitura de União-PI, para apresentar a documentação 

necessm pn i1vestidua noavgo. 

ORO.DE 
CLASSIFICAÇÃO 

4• 
5• 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

NºDE 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

07 Daniellv Moura Lima 
09 Genória Oliveira Bastos 

União, 22 de fevereiro de 2022. 

~C~Mi~• 
Prefeito Municipal 

ld: 1518EA2112622BD7 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA DE UNIÃO 

CPF 

047. 633.593-04 
965.495.303-00 

Lei 800/2022, de 21 de fevereiro de 2022. 

Dispõe sobre o reajuste do vencimento do 

Magistério Plibllco da Rede de Ensino do Município 

de União, em cumprimento à lei Federal nº 11.738, 

de 16 de julho de 2008, e dé outras providências. 

o PRESIDENTE DA MUNICIPAL DE UNIÃO, Estado do Piauí. 

Faz saber que a Câmara Municipal de União aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte 

Lei Complementar: 

Art. 1° Fica reajustado em 33,24% (trinta e três Inteiros e vinte e quatro centésimos 

por cento) o vencimento do Magistério Público da Rede de Ensino do Município de União, 

com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2022, conforme o definido no Anexo único desta Lei 

Complementar. 

§ 1° O reajuste a que se refere esta Lei Complementar está em consonância com a Lei 

Federal nº 11 .738, de 16.07.2008 (Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais 

do Magistério Público da Educação Básica), e com a Lei Municipal nº 577, de 01.12.2011 

(Plano de Carreira, Cargos, Vencimentos e Remuneração do Magistério do Município de 

União), com alterações posteriores. 

§ 2" O disposto nesta Lei Complementar será aplicado, na forma que preconiza o § 5º, 

do art. 2", da Lei Federal nº 11 .738/2008, às aposentadorias e pensões dos profissionais do 

Magistério Público Municipal. 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 

partir de 1° de janeiro de 2022. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de União, 21 de fevereiro de 2022. 

~~ ~ 
Gustavo Conde Medeiros 

Prefeito Municipal 


