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PORTARIA MUNICIPAL N°. 3.277/2017.

Objeto: Autoriza afastamento da servidora Ana Celia Casarin, dando outras providencias.

NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA, Prefeito do Municipio

de Tanabi, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuic;oes legais que the foram conferidos
por Lei, e,

CONSIDERANDO

que

a

servidora

municipal

Ana

Celia

Casarin, portadora do RG nO. 19.474.831, inscrita no CPF n° 086.523.088-96, ocupa 0 cargo
de provimento efetivo de agente comunitario de saude;
CONSIDERANDO

que

a

referida

servidora

solicitou

seu

afastamento, conforme protocolo nO. 1610/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do
dia 1 ° de abril de 2017, sem vencimentos;
CONSIDERANDO

a

Lei

Complementar

nO.

47/2015,

que

dispoe sobre 0 Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Tanabi;

CONSIDERANDO

0

Art.

113,

da

Lei

Complementar

n°

47/2.015, que especifica que em se tratando de licenc;a sem vencimento ou remunerac;ao, tal
solicitac;ao pode ser concedida, desde que nao haja nenhum impedimento ou prejuizo para a
administrac;ao publica;

CONSIDERANDO que neste caso nao foi encontrado qualquer
impedimento para que seja concedido tal afastamento e a concessao do mesmo nao acarretani
qualquer prejuizo it Administrac;ao Publica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1°. Fica deferido 0 afastamento da servidora ANA CELIA CASARIN, portadora do RG
n°. 19.474.831, inscrita no CPF sob 0 nO. 086.523.088-96, do emprego publico de agente
comunitario de saude, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do dia 1 ° de abril de 2017, sem
vencimentos ou qualquer outra vantagem.

Panigrafo unico: 0 Setor de Recursos Humanos da Prefeitura deve arquivar copia desta
Portaria Municipal no prontwirio da servidora, efetuando as anotac;oes necessarias na CTPS
da mesma, bern como dando ciencia do afastamento it Secretaria Municipal de Saude.

Art. 2°. Esta portaria entrara em vigencia na data de sua publicac;ao.
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Art. 3°. Ficam revogadas todas as disposiyoes em contnirio.

Prefeitura Municipal de Tanabi
Em 03 de abril de 2017.
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