
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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‘ABANDONO DE EMPREGRO’

PDCA Engenharia, estabelecida na Av. Araucária nº 305, Sho-
pping Marggiore, Sala 133, Água Claras-DF, inscrita no CNPJ 
sob n° 14.712.743/0001-07, declara que o contrato de traba-
lho com o Sr. MOACIR GOMES PEREIRA, portador da CTPS 
6596182 Série 0040/BA, foi extinto desde 24/12/2014, por justa 
causa aplicável ao trabalhador, por abandono de emprego, na 
forma do artigo 482, letra ”I”. da CLT.”


