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Portarias

PORTARIA Nº 033/2022 DE 04 DE JUNHO DE 2022

CONSIDERANDO o requerimento da Servidora, GILMARA JESUS DE OLIVEIRA
ocupante do cargo de PROFESSORA lotada na Secretaria de Educação Cultura e
Esporte
CONSIDERANDO que o(a) requerente a cada quinquênio adquiriu o direito ao gozo
de 03 (três) meses de licença prêmio por assiduidade, conforme disposto no art.,
inciso VIII do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Magistério do
Município – Lei 517/2011 de 25 de novembro de 2011.
CONSIDERANDO que o(a) requerente, durante o período de aquisição da licença,
não incorreu em nenhuma das hipóteses impeditivas para a concessão desta,
conforme dispõe o art. 88 da Lei Municipal do n°263/98 – Regime Jurídico do
Servidor Público.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, com a remuneração de cargo efetivo, ao
servidor(a) , por 03 (três) meses referentes ao quinquênio de 1999 a 2003 no
período correspondido entre 04 de Maio de 2022 á 04 de Agosto de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data retroativa a 04 de junho de 2022
revogando as disposições em contrário.

Mauricio Lopes dos Santos
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 034/2022 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

CONSIDERANDO o requerimento da Servidora, EULINA ALVES DE SOUSA
ocupante do cargo de PROFESSORA lotada na Secretaria de Educação Cultura e
Esporte
CONSIDERANDO que o(a) requerente a cada quinquênio adquiriu o direito ao gozo
de 03 (três) meses de licença prêmio por assiduidade, conforme disposto no art.,
inciso VIII do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Magistério do
Município – Lei 517/2011 de 25 de novembro de 2011.
CONSIDERANDO que o(a) requerente, durante o período de aquisição da licença,
não incorreu em nenhuma das hipóteses impeditivas para a concessão desta,
conforme dispõe o art. 88 da Lei Municipal do n°263/98 – Regime Jurídico do
Servidor Público.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, com a remuneração de cargo efetivo, ao
servidor(a) , por 03 (três) meses referentes ao quinquênio de 1999 a 2003 no
período correspondido entre 13 de Setembro de 2022 á 14 de Dezembro de
2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data retroativa a 13 de setembro de 2022
revogando as disposições em contrário.

Mauricio Lopes dos Santos
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 035/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022

CONSIDERANDO o requerimento da Servidora, RILZA PEREIRA DOS SANTOS
ocupante do cargo de MERENDEIRA lotada na Secretaria de Educação Cultura e
Esporte
CONSIDERANDO que o(a) requerente a cada quinquênio adquiriu o direito ao gozo
de 03 (três) meses de licença prêmio por assiduidade, conforme disposto no art.,
inciso VIII do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Magistério do
Município – Lei 517/2011 de 25 de novembro de 2011.
CONSIDERANDO que o(a) requerente, durante o período de aquisição da licença,
não incorreu em nenhuma das hipóteses impeditivas para a concessão desta,
conforme dispõe o art. 88 da Lei Municipal do n°263/98 – Regime Jurídico do
Servidor Público.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, com a remuneração de cargo efetivo, ao
servidor(a) , por 03 (três) meses referentes ao quinquênio de 2012 a 2017 no
período correspondido entre 01 de Agosto de 2022 á 01 de Novembro de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data retroativa a 01 de agosto de 2022
revogando as disposições em contrário.

Mauricio Lopes dos Santos
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZREOUI1OTI5QZI4NUY5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

