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CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde
22' RS. de Ivaiporã - pr.

CNPJ: 02.586.01 9 rc0[t-97

PORTARIA NO 33/20í7

súwtuln: suspENDE A corucrssÃo DE rÉnns A
PEDIDO DO SERVIDOR E DA OUTMS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DO CONSÓNCIO
Saúde, Estado do paraná, no uso
Estatuto da Entidade,

INTERMUNICIPAL DE SAUDE, 22a Regional de
de suas atribuições que lhe são conferidas pelo

E considerando o contido no artígo 130 da cLT, RESOLVE:

MANcr pErRASsr, 
" offià"ioof,X',1i,r|á"

de serviços, e por esta ser lotada como Controte lnterno, o período de fériasanteriormente concedido, revogando a portaria sob número 26l2ojl, computando operíodo gozado de 1OlO7t2O7 a 16t07t2017, período aquisitivà de Ogt1gt21l4 a03t03t2015.
O período a que tem direito como saldo remanescente constantena portaria 2612017 a qual deixa de produzir efeitos por revogaÉo, será concedido

conforme interesse da administraçâo pública, devendo respeitar os limites legais e direitosda servidora.

Dê-se ciência publique-se e cumpra-se.

lvaiporâ, 17 lho de 2017

CLODOAL S DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

ttfú
Rua Professora Diva proença, s00, centro - Ivaiporã - pr. cEp: g6,g70-0001

Fone: (43) 3472 - 0649; Fone fax: {43) 34Tz -'Lrgs -e-mail: cisivaipora@hormail.com
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22" RS DE IVAIPORÃ
CONSÓRCIO

FLAVIA LARIANE MANGI PETRASSI' servidora

pública, lotada no CIS da 22u RS de Ivaiporã, vem, respeitosamente, perante Vossa

Senhoria, requerer conforme segue :

Senhor presidente, considerando a Portaria no 2612017 , na

qual foi concedido férias de 10 (dez) dias, informo que tendo em vista o término das

férias escolares da miúa filha Mirella Petrassi Pereira, estarei retornando ao trabalho

na data de 1710712017 .

Assim sendo, requer seja revogada a portaria supra

mencionada, a fim de fazer constar apenas o gozo de 07 (sete) dias de férias, restando

ainda 03 (três) dias a serem desfrutados futuramente'

Termos em que,

Pede deferimento.

Ivaiporã, 14 de julho de2017.

Flavia L ãngi Petrassi
Auxiliar A t(rativo
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