\
-1p,

ESTADCI OO PARA

GOVEHNO DE §LDORADO DO CARAJAS

cNpJ - 84.139.633/0001-75

. GPM - DE23
PUBLICADO EM:

PORTARIA NO 055/2022

DE FEVEREIRO DE

2022.

CONCESSÃO de férias
remuneradas aos servidores que menciona e
dá outras providências.

Dispõe sobre

a

Donaoo Do cARAJÁs, EsrADo Do pARÁ, ExMA. sra IARA
PREFEITA MUNICIPAL DE
BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 66 e seguintes da
Lei Orgânica Municipal,

A

Lei sob n'188, de 05 junho de 2006, em seu artigo 149e seguintes,que
férias dos Servidores Públicos pertencentes à esta municipalidade.
concessão
trata da
CONSIDERANDO a

RESOLVE:

Art. 1o Conceder férias

remuneradas aos servidores abaixo relacionados, lotados na
Municipal
de
Saúde.
Secretaria
| - Aldalina Narciso Miranda, Técnica de Enfermagem, devidamente inscrito (a) no CPF
sob no 656.67,1.852-91, de 01/03/2022 a30/03/2022, referente ao período aquisitivo de
02/ 05 / 201 9 a 31 / 05/ 2020;

ll - Antonia Betania Alves Pereira, Agente Comunitário de Saúde, devidamente inscrito
(a) no CPF sob no654.574.632-49, de 01 103/2022 a 3A/0312022, referente ao período
aquisitivo de 31/1 0/2020 a 3A/10/2021;

lll - Eunice Medeiros de Sousa, Auxiliar de Serviços Gerais, devÍdamente inscrito (a) no
CPF sob no 234.218.782-34, de 01i03/2022 a 30/03/2022, referente ao período
aquisitivo de 01 /02/2020 a 31 / 01 /2A21;
lV - Juracy Teixeira dos Santos, Agente Comunitário de Saúde, devidamente inscrito (a)
004.131 .342-96, de 01 /03/2022 a 30/03/2022, referente ao período
aquisitivo de 3 l/1 0/202A a 3A/10/2021;

no CPF sob no

V - Maria Gomes da Cruz, Auxiliar de Serviços Gerais, devidamente inscrito (a) no CPF
sob no 013.122.753-08, de 01/0312022 a 3O/03/2022, referente ao período aquísitivo de
01/02/2019 a 31 /01/2020;
Vl - Paloma da Anunciação Silva, Agente de Endemias, devidamente inscrito (a) no CPF
sob no 867.036.092-68, de ú/A3/2022 a30/03/2022. referente ao período aquisitivo de
31/10/2020 a Í10/1 O/2021;
Vll - Roneide de Sousa Costa, Agente Comunitário de Saúde, devidamente inscrito (a) no
CPF sob no ()23.933.142-53, de 0-l /03/2022 a 30/03/2022, reÍerente ao período
aquisitivo de 0';lt 1/2020 a31/1A/2A21.

Art. 2o As férias

pode.rão ser interrompidas por necessidade do serviço, conforme disposto
no art. 161, da Lei sob no 188, de 05 de junho de 2006 (Estatuto dos Servidores do Município
r.;..de Eldorado do Carajás-PA).
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Art. 30 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRA.SE, PUBLICA-SE E CUMPRA.SE.

Eldorado do Carajás /PA,23 de fevereiro de 2022

lara Braga
Prefeita de Eldorado do Carajás/PA
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