
 

 

 

 

ERRATA 

 

 

DECRETO Nº 94 DE 10 DE MAIO DE 2022 

 

  

Considerando o Decreto nº. 91 de 10 de maio de 2022, publicado na edição nº. 

032 de 10 de maio de 2022, do Diário Oficial do Município de Formoso do Araguaia tem 

pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção: 

 

Onde se lê: 

 

CONSIDERANDO O despacho n° ___/2022 advinda da Secretaria do Gabinete 

do Prefeito, que defere pagamento de férias e requere suspensão do período de gozo do 

servidor Christian Pires da Costa Sá por motivos de imperiosa necessidade em razão 

da necessidade dos serviços contínuos desenvolvidos da Secretaria Municipal de 

Administração. 

Art. 1ª - SUSPENDER, nos termos do Art. 99 da Lei Municipal Complementar 

n° 002/2009, 20 dias do período de gozo de férias do servidor Christian Pires da Costa 

Sá, Diretor Geral de Administração, matricula funcional n° 15993 previsto para 

19/05/2022 a 07/06/2022, referente ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 01/02/2022. 

Parágrafo Único. A suspensão a que se refere o caput ocorrera no período de 

19/05/2022 a 07/06/2022, o qual será usufruído oportunamente de acordo com 

cronograma a ser elaborado pela sua chefia imediata, dentro do período concessivo, e 

regular trâmite junto do Departamento de Recursos Humanos. 

Gabinete do Prefeito de Formoso do Araguaia - TO, aos 10 (dez) dias do mês de 

abril de 2022.  

 

Leia-se:  

 

CONSIDERANDO O despacho n° 08/2022 advinda da Secretaria Municipal de 

Chefe de Gabinete, que defere pagamento de férias e requere suspensão do período de 

gozo do servidor Christian Pires da Costa Sá por motivos de imperiosa necessidade em 

razão da necessidade dos serviços contínuos desenvolvidos da Secretaria Municipal de 

Administração. 

Art. 1ª - SUSPENDER, nos termos do Art. 99 da Lei Municipal Complementar 

n° 002/2009, 20 dias do período de gozo de férias do servidor Christian Pires da Costa 

Sá, Diretor Geral de Administração, matricula funcional n° 15993 previsto para 

10/05/2022 a 29/05/2022, referente ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 01/02/2022. 



 

 

 

Parágrafo Único. A suspensão a que se refere o caput ocorrera no período de 

10/05/2022 a 29/05/2022, o qual será usufruído oportunamente de acordo com 

cronograma a ser elaborado pela sua chefia imediata, dentro do período concessivo, e 

regular trâmite junto do Departamento de Recursos Humanos. 

Gabinete do Prefeito de Formoso do Araguaia - TO, aos 10 (dez) dias do mês de 

maio de 2022.  

 

 

 

HENO RODRIGUES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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