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PORTARIA N§ 25412422 - GPiri - DE i 2 DE ÂGOSÍO DE 2422.

PUBLICADO EM: Dispõe sobre a CONCESSAO de licença sem
remrrneraeão r,ÀtÀ ltÀl^t dê intprêssê narÍií:[lâr
ao servidor (a) que menciona e dá outras
^-^.,:la^^i^^Pt uY tutt tutd§.

A PREFEITA DE ELDORADO DO CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, EXMA STô iÂRÂ BRÂGA
MIRANDA, no uso de suas atribuiÇões legais que lhe são conferidas pela Lei Orqânica
do Município, e

CONSIDERANDO a Lei no 188 de 05 junho de 2006, em seu artigo 124, inciso Vlll, que
vet So u<l LtLct tçd p<lrd r,l d(dr uc ll tterc5§c pdr uLutdt, ucr I I l.u tu u Scu dt Ugu I r+o, quc
regulamenta os critérios para sua concessão;

CONSIDERANDO que é conveniente aos interesses administrativos a concessão de
licença para tratar de interesse particular, desde que não prejudique a continuidade dos
canrinnc nr'rhlinno'evr r.Yve Psyrrverr

CONSIDERANDO o requerírnento do(a) servidor(a), ccrn anuência do(a) gestor(a) da
unidade.

RESOLVE:

Art. 1o Conceder Licença sem remuneração para tratar de interesse particular, pelo
período de 01 de junho de 2022 a 01 de junho de 2024, ao servidor (a) SATHYE
CARVALHO FERNANDES devidamente inscrito (a) no CPF sob no 851 .297.392-12,
matrícula no 988, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Art, 20 A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor, ou
peia aciministraçáo, por necessiciacie do servrço, conforme cllsposto no § 2", art. 148 cia
Lei sob no 188 de 05 de iunho de 2006 (Estatuto dos Servidores do Município de
Eldorado do Carajás-PA).

Art. 3o Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos à ciata de 0i cie junho çie 2A22.

REGISTRÀ-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

DA
Prefeita de Eldorado cjo CaraJás/PA

Eldorado
do Carajás

E EX/ U EX/ E EX.. lf EX.í lf ED|.J tt EX..
lsoias 47 20 "Poto que todos v.'lotn e sotbom o mao.lo SENHOR fez Élo

Eldorado do Carajás/PA, 12 de agosto de2022.


