
PORTARIA N'292/2022 . GPM . DE 05 DE OUTUARO DE 2022.

PUBLICADO EM Dispõe sobre a coNcESSÃo de licenÇa
prêmio ao servidor (a) que menciona e dá
outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ELDORÂDO DO CARAJÁS, ESTADO DO PAú, EXMA. STU

IARÂ BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 66 e
seguintes dâ Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o inciso ll, do artigo 34, da Lei sob n" 24Ol20Og (Plano de Cargos e
Carreiras e Remuneração dos servidores da educação municipal), alterada pela Lei no

29312012, que trata da concessâo de licença prêmio aos Servidores Públicos
Concursados, após 05 (cinco) anos de exercício efetivo na Educação:

CONSIDERANDO que é conveniente aos interesses administrativos a concessáo de
Iicença prêmio, desde que não prejudique o andamento do setor o qual o servidor em
licença prêmio esteja lotado;

CONSIDERANDO o requerimento do(a) servido(a), com anuência do(a) gestor(a) da
unidade.

RE

Á.rt. 1o Conceder licença prêmio, ao Servidor (a) SALOMÃO SILVA BEZERFI/À, ínscrito
(a) no CPF sob n' 262.046.902-30, matrícula no 426. lotado (a) na Secretaria Municipal
de Educaçâo (SEMED), referente ao período aquisitivo de 0110212013 - 0110212019,
pelo per.íodo 01 de outubro de 2022 a 01 de janeiro de 2023.

Art. 2' Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
à dâta de 01 de outubro de 2022.

REGISTRA-SE, PUBLICA.SE E CUMPRA-SE.

Eldorado do Carajás/PA, 05 de outubro de 2022

raga Miran a

PreÍeitâ de Eldorado do Carajás/PA

Eldorado
do caÍajás
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PORTARIA NO 253/2022 - GPM - DE í2 DE AGOSTO DE 2022.

T,UBLICADO EM "Dispõe sobre a exoneração de Sathyê

Garvalho Fernandes, cargo de provimento

em comissão."

)!-

A PREFEITA D ELDORADO DO CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, EXMÂ STâ IARA BRAGA
MIRANDA, no uso de suas âlribuições legais e com fulcro no artigo 66 e seguintes da
Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que

transitoriamente por

autoridade competente

os cargos em comtssao
agentes públicos nomeados e

RESOLVE:

Art. 1o Exonerar Sâthyê Carvalho Fernandes, devidamente inscrito no CPF sob no

85'1.297.392-72, do cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Educação

lnfantil e Alfabêtização, com lotação na Secrelaria Municipal de Educação desta

Prefeitura Municipal de Eldorado do carajás/PA.

Art. 20 Esta poÍtaria entra em vigor na datâ de sua publicação, produzindo seus eÍeitos

à data de 01 de junho de 2022.

REGISTRE.SE, PUBLIQUE -SE E DÊ-SE CIÊNCIA.

BRAGA MIRANDA
Prefeita de Eldorado do Carajás/PA

são os cargos ocupados
exonerados livremente pela

Etdorado
do carajás
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Eldorado do Carajás /PA,12 de agoslo de 2022.


