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PORTA
ARIA Nº 00
05 DE 07 DE
D MAIO DE
D 2020.

“Dispõe sobre
s
a co
oncessão de prorro
ogação de
e
licença para o tratto de assuntos parrticulares,,
sem remu
uneração, e dá outra
as provide
encias”.

O PRE
EFEITO MUNICIPAL
L DE PINT
TADAS, Es
stado da Bahia,
B
no uso das atribuições
a
s
legais estabelecid
e
das pela Lei Orgânicca do Município – L.O
O.M. - e co
onsiderando o pedido
o
formula
ado pelo Servidor
S
P
Público
e os
o artigos 25, XVI, da Lei Orgânica, 104 da Lei
Municip
pal nº 221
1, de 20 de dezem
mbro de 2002,
2
e 49
9 da Lei Municipal n° 09 de
e
dezembro de 201
11,

RESOL
LVE:
Art. 1ºº - Conced
der o ped
dido de prrorrogação de licençça para o trato de interessess
particulares, sem
m remunera
ação, por mais 02 (dois) anoss, ao Servvidor Públic
coFlaviano
o
Oliveira
a Silva, ma
atrícula 09
994, ocupa
ante do ca
argo efetivo
o de Técnico de Enffermagem,
lotado na Secreta
aria de Saú
úde, a contar de 08 de
d maio de
e 2020.
Art. 2º - Fica asssegurado o vínculo fu
uncional ao
a Servidorr acima qu
ualificado, inclusive a
sua lota
ação, tão logo encerrre o períod
do de sua licença.
Parágrrafo Único
o - Expirada a licença
a, o funcionário reasssumirá o e
exercício do
o cargo no
o
primeirro dia útil subsequen
nte, deven
ndo se aprresentar perante a S
Secretaria na qual é
devidam
mente lota
ado, munid
do de requ
uerimento administra
ativo de re
etorno às atividades
a
,
sob pena de ser-lhe descon
ntados os dias
d
faltoso
os.
ortaria entrará em vigor na da
ata de sua
a publicaçã
ão, revoga
ando-se ass
Art. 3ºº - Esta Po
disposições em sentido
s
con
ntrário.

Gabine
ete do Preffeito Municcipal de Pin
ntadas (BA
A), 07 de maio
m
de 202
20.

JOÃO BATISTA FERREIRA
A ALMEID
DA
o Municipa
al
Prefeito
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