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I'OKTARIA IUI'iICiPAL ,,0. 3.30312017.

Objcto:

Autoriza

afastamento

da

servidora

Cintia de

Fatima

Pereira,

dando

outras

providencias.

NORAIK CASSIAI'iO DA SILVEIRA. Prefeito do Municipio
de Tanabi. Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuilYoes legais que Ihe foram conferidos
por Lei. e,
CO:'\SIDERA:'\DO que a servidora municipal Cintia de Fatima
Pereira_ portadora do RG nO. 26.580.721-9. inscrita no CPF nO. 258.321.948-02. ocupa 0 cargo

de provimento efeti\'o de agente de combatc: as endemias:
COSIDERA:'\DO

que

a refenda

servidora

solicitou

seu

afastamento. confonne protocolo nO. 469912017. pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar do dia
09 de agosto de 2017. sem vencimentos;
CO;";SlIlERA;";I)O parecer favoravel cmitido pela Secrctaria

lunicipal dos Negocios Juridicos. datado de 19 julho de 2017;
CONSIDERANUO

a

Lei

Complemcntar

nO.

47/2015,

que

dispoe sobre 0 Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Tanabi;
CONSIIlERA,,1l0

0

Art.

113.

da

Lei

Complementar

nO

47/2.015. que especilica que em se tratando de licenlYa sem vencimento ou remuneralYao. tal
solicitalY3o pode scr concedida. desde que nao haja nenhum impedimento ou prejuizo para a
administralYao publica;
CO:'\SlIlERANIlO que neste caso nao foi encontrado qualquer
impedimento para que seja concedido tal afastamcnto e a concessllo do mesmo nao acarretarli

qualquer prejulzo a AdministralYao Publica Municipal.
RESOLVE:

Art. 1°. Fica deferido 0 afastamento da servidora Cintia de Fatima Pereira. portadora do RG
nO. 26.580.721-9. inscrita no cpr nO. 258.321.948-02. do emprego publico de agente de
combate as endemias. peto prazo de 02 (dois) anos. a contar do dia 09 de agosto de 2017. sem
vencimentos ou qualquer outra vantagem.
Jlanignlfo unicu: 0 Setor de Recursos lIumanos da Prcfeitura deve arquivar copia desta
Portaria Municipal no prontuario da servidora. cfetuando as anotalYoes necessarias na eTPS
da mesma, bern como dando ciencia do afastamento it Secretaria Municipal de Saude.
www.tanabLsp.gov.br
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Art. r. Esta portaria entrani em vigencia na data de sua publicaao.
Art. 3°. Ficam rcvogadas todas as disposi5es em contnirio.

Prefeitura Municipal de Tanabi
Em 09 de agosto de 2017.

NORA

Registrado e Publicado na
Secretaria, data supra.

:;=:»,

--------.,
Alvanir S. Ventura

)

.

Secretario Municipal da AdministralJa
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