
PORTARIA Nº 486, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

 “Dispõe sobre a nomeação para o Cargo de 

Provimento em Comissão de Secretário 

Adjunto de Administração.” 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas 

atribuições, com fulcro nos artigos 90, inciso VI e 116, inciso II, alínea “d”, 

todos da Lei Orgânica do Município, promulgado em 29 de junho de 1990, 

 

CONSIDERANDO, que o servidor Delman de Oliveira Paiva, encontra-se contemplado 

pela Portaria nº 1.085, de 23 de abril de 2012 e que sua remuneração do cargo que 

ocupa, é equivalente ao valor dos vencimentos do cargo de secretário municipal 

adjunto; 

CONSIDERANDO a necessidade do aproveitamento do servidor dentro da estrutura 

administrativa, especialmente pelo fato da demanda existente para o desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo de Secretário de Adjunto de Administração, que 

atualmente encontra-se vago; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a partir da presente data, o servidor DELMAN DE OLIVEIRA PAIVA, 

matrícula 50.702, CPF nº 791.518.766-04, para o cargo de provimento em comissão de 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, junto a Secretaria Municipal de 

Administração, para exercer as atribuições inerentes ao mesmo com os direitos e 

obrigações. 

Parágrafo Único. Finda a nomeação disposta no “caput”, o servidor retornará ao cargo 

de origem, com os vencimentos e demais vantagens do cargo de carreira, incluindo os 

benefícios concedidos pela portaria nº 1.085, de 23 de abril de 2012,  respeitado o 

direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 

Art. 2º - Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos que proceda a 

todos os atos complementares a investidura, observando-se para efeito de cálculo de 

reflexo do adicional de qüinqüênio, o vencimento do cargo ora nomeado. 

Parágrafo Único - Esta portaria tem seus efeitos legais retroativos a 1º de fevereiro de 

2014. 



Registre-se e cumpra-se a presente Portaria. 

 

Conselheiro Lafaiete, 17 de fevereiro de 2014. 

 

Dr. Ivar de Almeida Cerqueira Neto 

Prefeito 

 


