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GOVERNO 
secretaria Municipal 
de Governo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N• 07/2022 

ANEXO li - MODELO OE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaro, para os devidos fins, em consonância com o Edital n11 001 /2019, subitem 4.1 , alíneas 
"f' e -i-. objetivando contratação temporária de excepcional interesse público, perante o 
Município de Floriano, que 

- Não sofri condenação criminal com pena privativa de liberdade, transitada em ju lgado, ou 
qualquer condenação incompatível com o exercício do cargo pretendido; 

- Não sofri, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpram todos os 
efeitos legais. 

Floriano-P I, __ de _____ de 2022. 

Praça Petrõnio Portela, S/N, Centro. 
Telefone: (89)3515-1105 
www.floriano.pi.gov.br 

Nome e assinatura 

GOVERNO 
secretaria Municipal 
de Governo 

EDITAL OE CONVOCAÇÃO Nll 07/2022 

ANEXO Ili - MODELO DE DECLARAÇÃO DE N ÃO A CUMULAÇÃO DE CARGOS 

Atendendo as disposições do Edital de Abertura do concurso público de n11 01 /2019 , 
subitem 4.1 , alínea "g", bem como do artigo 37. inciso XVI, da Constituição Federal, 
objetivando investidura em cargo público no Município de Floriano, eu, 

convocado para nomeação para o cargo de -------------~ 
DECLARO, responsabilizando-me penal , civil e administrativamente por qualquer falsidade, 
incorreção ou omissão, que na esfera Federal, Estadual e Municipal, seus Poderes, na 
Administração Direta, Sociedade de Economia Mista, Empresa Fundações e Autarquias : 

1. ( ) Não ocupo qualquer outro cargo, função ou emprego público; 

2 . ( ) Ocupo o(s) seguinte(s) cargo(s) , emprego(s) ou função(ões) pública(as): 

Cargo ativo: ____________ Órgão:. __________ _ 

Carga horária semanal de __ horas, cumprindo o horário de _ _ _ às ___ _ 

3 . ( ) Estou aposentado (a) em outro cargo/emprego/função pública. (Preencher no caso 
de outro cargo aposentado e anexar cópia do ato de concessão de sua aposentadoria). 

Cargo : ____________ _ Ó rgão: __________ _ 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpram todos os 
efeitos legais. 

Floriano-PI, __ de _____ de 2022. 

Praça Petrõnio Portela, S/N, Centro. 
Telefone: (89)3515-1105 
www.floriano .pi.gov.br 

Nome e assinatura 
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GOVERNO 
secretaria Municipal 
de Governo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N• 07/2022 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENS E/OU ISENÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA 

portador do RG 

Órgão Expedidor __ , inscrito no CPF sob o n°: 

---------~ declaro, para os devidos fins, em consonância com o 

subitem 4 .1, alinea MhN, do Edital de Abertura do concurso público de nº 01 /2019: 

Eu~ ---------------------~ 

"'------

) Ser ISENTO da apresentação de Imposto de Renda junto à Rece ita Fede ral, ano 

base ___ ~ exercício ____ ,, na forma da legislação. 

Declaro ainda: 

) Não possuir bens. 

) Possuir os seguintes bens: 

Declaro estar ciente de que, em caso de ser comprovada a falsidade desta declaração, 

estarei sujeito às sanções civis , administrativas e criminais previstas em lei. 

Floriano-PI, __ de ___ __ de 2022 

Praça Petrõnio Portela, S/N, Centro. 
Telefone: (89)3515-1105 
www.flo riano.pi.gov.br 

Nome e assinatura 

ID: 3D17217DDCC84 

PREFE ITURA DO MUNI C iPIO DE FLOIUANO 
ESTADO DO PlAUi 

S t-crctnri11 Municipal d e C ultura, Esport e e L aze r . 

CONVÊN IO Nº. 008/2022 

CONVÊN IO QUE ENTRE S I CELEBRAM O 

M UN ICÍP IO D E FLORIANO - PI , POR 

IN T ERMÉ DIO D E SUA SECR ETARIA D E 

CULTURA, ES PORTE E LAZER E A 

ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS DO 

MUN IC ÍPIO DE FLORIANO-PI, 

ORGA N IZ ADORA R ESPONSÁVEL PELA 

R EA LI ZAÇÃO DA TRAD IC IONAL FESTA DOS 

VAQUEIROS DA COMUN IDADE D E N O SSA 

SENHORA DA GU IA PARA OS F IN S QUE NELE 

SE DEC LARAM. 

Aos v inte e nove dias do m ês de julho do a no d e dois mil e v in te e dois (2022). de um lado, 

o MUN ICÍPIO DE FLORI ANO - PI , pesso a juríd ica de direito público inte rno, através da 

SECRETAR IA D E CULTURA, ESPORTE E LAZER , a seguir d e no minada 

CONCEDENTE, inscrita n o CNPJ/ MF sob o nº I0.639.739/0001 -00, s ituada n a Estação 

Cidadani a N ivaldo Jllnior - Praça Viviane Antenório S/N , Conj unto Pedro S im plício, nesta 

cidade , neste a lO rep re se ntado pe la Sec retária E lineuza Ramos da Si lv a , casada, portador do 

C PF N º 342.078 .643-34, res idente na Rua Jo ão Dantas, Nº 1545, Bairro l rapuá 11 , do outro 

lad o a ASSOC IAÇÃO DOS VAQUE IROS DO MUN IC ÍPIO D E FLORIANO-PI , 

doravante deno mina do CONVENENTE, insc rito n o CNPJ sob o nº 18.725.938/000 1-34, 

residente n a Rua E li a s Oka, Nº 884, Bairro C entro. F lor ia n o - PI , reso lvem celeb rar o 

presente CONVÊN IO med ia nte as cláusu la s e condições qu e se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste con vên io a DOAÇÃO, pe la CONCEDENTE, de valo r para incentivo 

e apo io à realiw.ção. pe la C O NVENEN TE, da Festa Tradicio n a l dos Vaqueiros d a 

C.G.C. 06.554.067/0001-54 Praça Pellõnio Porteie Nunes , SIN Fone (089) 515-1105 CEP 64.800-000 f lorlaoo - PI 
e-mail : pml-pi@florianonet.oom.br Home Page http://www.klrtanonet.oom.b</prefelturadellorlano 
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PREFEI TURA DO MUNI CÍPIO DE FLORI ANO 
ESTADO DO P IAU Í 

Secretaria M unici pa l de C ultu rn, Esporte e Lazer. 

com unidade de Nossa Senhora da G uia (sem fins luc rati vos) no ano de 2022, na cidade de 

Floriano- P I, no importe de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reai s). 

Parágrafo Único. É parte integrante deste CONVÊN IO, independentemente de transcrição, 

o Projeto de Trabalho, e laborado para este fim , e demais e lementos consubstanciados nos 

autos do processo e m referênc ia. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigênc ia do CONVÊN IO será da data de sua assinatura até 30 (trinta) dias após, 

podendo ser prorrogado através de TERMO A D IT IVO, de acordo com os dispositivos 

legais pertinentes, devendo ser providenciada pe la CONCED ENTE a sua publ icação na 

Imprensa Ofic ia l até o quinto dia úti l do m ês subseque nte a sua assinatura. 

CLÁUSULA TERCE IRA - DAS COMPETÊNCIAS 

As ativ idades a lus ivas ao objeto deste CONVÊNIO serão executadas pelo CONVENENTE, 

sob a supervi são da CONCEDENTE que acompanhará a execução e fi sca lização dos 

traba lhos através da Secretária de Cultura Esporte e Lazer, que anotará em regis tro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do Convênio, determinando o que for 

necessário à regular ização das fa ltas ou ajus tes observados. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE 

I - Executar direta ou indireta mente todas as atividades inerentes à consecução do objeto do 

presente conv~nio, observando os critérios de qua lidade técnicas previstos no Projeto 

apresentado; 

li - Apresentar relatórios de execução fi s ico-li nanceira e pres tar contas dos recursos 

recebidos no prazo máx imo de 30 (tr inta) dias, contados da data de liberação do recurso, 

C.G.C. 06.554.067/0001-54 Praça PetrõniO Portela Nunes, S/N Fone (089) 515-1105 CEP 64.800.-000 Floriano- PI 
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PREFE ITURA DO MUN ICiPIO D E FLORIANO 
ESTADO DO PI AU Í 

Secretari a Municipal de C ulturu, Esporte e Lazer. 

sob pena de d evo lllção do valor doado, be m com o de pro ibição de celebração de o utro 

convênio com este muni c íp io. 

C L ÁUSULA QU I NTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

Efetuar o pagamento do valo r do presente Convê n io , na forma conveniada. 

CLÁUSULA SEXTA - D AS OBRIGAÇÕES DA CONCED ENTE E CONVENETE 

Cumprir fie lmente as c láusulas e cond ições estabe lec idas nes te Convênio. 

C L ÁUSULA SÉTIMA - DOS R ECURSOS 

O valor total deste CON VÊNIO é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Rea is), provenientes da 

Secretaria Municipal de C ultura , Esporte e Lazer com a c lassi ficação fun c io na l, 

programát ica e econôm ica fonte de rec urso de "Contribu ições", inc lusa no projeto

ativ idade 4008, elemento de despesa 3.3.50.4 1.00, Fonte de Recurso 500. 

Par ágr afo Ún ico - Quando da conc lusão, de núncia, rescisão ou extinção deste 

CONVÊNIO os sa ldos financeiros remanescentes serão devolv idos à CONCEDENTE, no 

prazo improrrogáve l de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 

contas e spec ial e res pon sabilidade do CONVENENTE, providenciada pela autoridade 

competente da CONCE DENTE. Não sendo pe rmitida s ua uti li zação em qualquer o utra 

ação que não esteja dentro do escopo do objeto pactuado. 

CLÁUSULA O ITAVA - D A DESTINAÇÃO D O RECUR SO 

A totalidade do recurso, objeto do presente Convênio, deverá ser utili zada exclus ivam e nte 

para o fim da rea lização da 20h Festa do Vaqueiro de Floriano-PI nesta data de 07/05/2022, 
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PREFEITURA D O MUNICÍPIO DE FLORI ANO 
ESTADO DO PIAUÍ 

Secretar ia M u n ic ipa l de C ult u ra, Espo r te e Laze r. 

não pode ndo ter sua utilização para outra dest inação, tai s como pagamento de fol ha de 

pessoal, compra de be ns que não se rão utili zados no re ferido evento. 

Pa r ágr afo ú n ico - No caso de descumprime nto, a convenente deverá devolver o va lor 

doado, bem como ficará proibida de ce lebrar outro convên io com este mun icípio. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTE R AÇÃO 

As alterações porventura necessárias ao fi e l cumprimento do presente Convênio somente 

poderão se r e fetivadas m e diante prévio termo aditivo , q ue o integrará, para todos os efe itos 

de direito. 

CLÁUSLLA DÉC I MA - DA RESCI SÃO 

Esse Convênio poderá ser rescindindo por inadimplênc ia de qua isquer de suas c láusu las 

e/ou no caso de s uperveniência de fato ou no rma legal, o u ato adm ini strat ivo, q ue torne 

materia l e formalmente inexequível , m ed iante comu nicação por escr ito de qualque r uma 

das partes. 

CLAÚSULA DÉC IMA PRI MEI RA - DA PUBLICAÇÃO 

A eficácia do presente Termo de Convêni o fi ca cond ic ionada à publicação resumida do 

instru mento pela CONCE D ENTE no D iário O ficia l. 

CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro d a Com a rca de Floriano, Estado do Piauí , di s pensados os demais, para 

dirimir questões oriundas des te T e rmo de Convê nio , esgotadas as poss ibi lidades de solução 

a mi gáve l. 
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P R EFE ITURA DO MUNICÍ P IO DE FLORI ANO 
ESTADO DO PIAUÍ 

Secrelarht Mu nicipa l de C ultu ra, Esporte e Laze r. 

E, por a ssim haverem aj ustados, firma m este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para o mesmo efeito legal , na presença de duas testemunhas a seguir nomeadas e 

ass inadas. 

Floriano - PI , 29 de Julho de 2022. 

CONCEDENTE: ~ "'t~ ¾,•MJS?::i .Q;. 5/4,. 1,-,____, 

TESTEM UN HA S: UdtÍfw-e ,1,,"/µ,,~ ;?~ /4,,',zu,-
NOM E: 

C PF: 0'-{7, _ :/1.:Z _g7-)-5,l 

~~/:-~ 
C PF: OcZ. 7-Z ('. 213-0 6 
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