
GOVERNO DO M(LMCIPrc DE CONSELMIRO I'ILÍÁIETE
GÁBINETE DO PREFEITO

Portarla 3701202L

EXoNERA E NoMEIA DIREToR t JUNTo A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO E DÁ

OUTRAS PROVTDÊNCIAS.

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

amparo nos Arts.90, lX, e i.16, ll, d, ambos da Lei Orgânica Municipal, naLCt5/2009 e seus

anexos, e,

CONSIDERANDO que o Sr. José Antônio Prates de Oliveira vem ocupando o cargo

comissionado de Diretor l, por força da Portaria ns 202/202L;

CONSTDERANDO que o servidor, ocupante do cargo efetivo de PEB lll Eletricidade, foi

exonerado através da Portaria ns 3LG12O21 a pedido, e por força da vacância do cargo, em

virtude de opção pela concessão de aposentadoria;

CONSIDERANDO a necessidade de desincompatibilização para posterior investidura com

início de novo vínculo, visando a não incidência em duplicidade do período trabalhado em

concomitância com o exercício do cargo efetivo;
CONSTDERANDO a conveniência do provimento do cargo de Diretor I - código CPC-14, com a

manutenção do Sr. José Antônio Prates de Oliveira, que atende aos requisitos de investidura

para atuação na Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO solicitação de confecção de ato e encaminhamento de documentação por

meio do Ofício Memo RH Semed 0591202t;

RESOLVE:

| - Exonerar do cargo de DIRETOR l, JOSÉ ANTÔN|O PRATES DE OLIVEIRA, portador

do CpF ns 490.157.296-20, RG M 1.387.347, junto a Secretaria Municipal de Educação a

partir de L5/06/2O2t.

il - Nomear para o cargo de DTRETOR l, JOSÉ ANTÔNIO PRATES DE OLIVEIRA,

portador do CPF ns 490.157.296-20, RG M 1.387.347, junto a Secretaria Municipal de

Educação a partir de t6/06/2021.

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

os atos complementares para o fiel cumprimento desta portaria.

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

data, com efeitos retroativos a L5lO6l2O21, sendo dada por publicada com sua fixação no

quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da Lei.
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