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Dispôe sobre a CoNCESSÃo de licença sem
remuneraÇão para tratar cle interessp parÍinrrlar
ao servidor (a) que menciona e dá outras
--^.,iJ^á^:^^Pr rrY rucr r\,rorr.

Â PREFEiTA DE ELDORADO DO CÂRÂJÁS, ESTADO DO PARÁ, EXMA STâ IARÂ BRAGA
MIRANDA, no uso de suas atribuiÇões leqais que lhe são conferidas pela Lei Orqânica
do Município, e

CONSIDERANDO a Lei no 188 de 05 junho de 2006, em seu arligo 124, inciso Vlll, que
VCI§d Ud Llutsllvct P€tl<! Lldrdl UE lllLElE§St Pdl Llt.uldl, UtIll UUlllU U seu dltlgu l+O, t{Ue

regulamenta os critérios paÍa 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 nrihlinnc'úvr . r:rur Psvrrvvvl

CONSIDERANDO c requerirnento do(a) servidor(a), com anuência do(a) gestor(a) da
unidade.

RES LVE:

Art. 1o Conceder Licença sem remuneração para tratar de interesse particular, pelo
período de 01 de agosto de 2022 a 01 de agosto de 2O24, ao servidor (a) ADALBERTO
S!tVA- CONCE!ÇÃO devidamente inscrito (a) no QPF sob no 003.547.682-63. matrícula
no 125, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Art. 20 A lícença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor, ou
peia aciminrstraçào, por necessrciade cio servrço, coniorme cjrsposto no s 2u, art. '148 da
Lei sob no 188 de 05 de iunho de 2006 (Estatuto dos Servidores do Municíoio de
Eldorado do Carajás-PA).

Art. 30 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeittrs à data de 0i cie agoslo üe 2A22.

REGiSTRA-SE, PUBLTCA-SE E CUMPRA-SE.

Eldorado do Carajás/PA, 1 2 de agosto de 2O22

BRAGA MIRANDA
Preferta de tiooracio cio Uaralás/pA

Eldorado
do Carajás
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