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GOWRNO DO M(IMCIHO DE CONSELMIRO LAFINTN
GÁBINETE DO PREFEITO

Portaria 36412021

EX9NERA, A pEDtDo E poR FoRçA oa vecÂncrA Do cARGo, SERVIDoR oCUPANTE DE

cARGo EFETtvo e oÁ ournAs PRovlDÊtucns.

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG, no uso de suas atribuições, com

amparo nos Arts. 90, lX, e 116, lt, a, ambos da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que a servidora Nelia Maria Norberto é ocupante do cargo efetivo

de Auxiliar de Serviço Educacional, sob a matrícula 5tL67, nomeada em 07105/1996;

CONSTDERANDO que a servidora solicitou a exoneração do cargo de Auxiliar de

Serviço Educacional a partir de L"/0712021, em virtude de opção pela concessão de

aposentadoria;

CONSIDERANDO manifestação da servidora, e que deve ser atendida;

CONSIDERANDO que a aposentadoria gera vacância de cargo público;

CONSIDERANDO solicitação de confecção de ato e encaminhamento de

documentação por meio do ofício n" 3L7/2O21/RH;

RESOLVE:

I - Exonerar, a pedido e por força da vacância de cargo público em decorrência de

aposentadoria, NELIA MARIA NORBERTO, matrícula 5L167, portadora do CPF 565.560.046-

34, RG M 8.048.578, do cargo efetivo de Auxiliar de Serviço Educacional, a partir de

L"lO7/202L;

ll - Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos que proceda a todos os

atos complementares para o fiel cumprimento desta portaria;

lll - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Portaria em vigor nesta

data, sendo dada por publicada com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da

Administração e na forma da Lei.

Palácio da Prefeitura Municipalde Conselheiro Lafaiete, em t" de julho de2O2L.

{frn,
Mário M/t(us Leão Dutra

Prefeitq Municipal
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