ESTADO DO CEARÁ
MUN ICÍPIO DE TAUÁ

Gabinet e do Prefeito
PORTARIA n!! 0326007/2019, de 26 de m arço de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas at ribuições constituciona is, lega is

e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, a Lei M unicipal n2 1.296, de 01 de março
de 2005 c/c Lei M unicipal n2 79 1/ 1993 e demais disposilivos legais atin entes à espéci e, e
CONSIDERANDO que ANTÔN IA FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, na Prefeitu ra Municipal de Tauá /CE, com
vínculo efetivo, com lotação na Secretaria Municipal de Educação - SME, conforme termo de
com prom isso e posse (fls. 04) e ato de nomeação (fls.05), do Processo Ad ministrativo nº
030/2019;
CONSIDERANDO o pedido fora realizado 14 de janeiro de 2019 (fls. 02); com
documentação probató ria (fls. 03 a 09); Parecer da SME (fls. 10 a 13) e Parecer PGM (tis. 14 a
15) no sentido de deferir o pleito;
CONSIDERANDO o previsto na Lei Orgâ nica do M un icípio de Ta uá/CE em seu artigo.
44, 11, e na Lei nº 791/1993, em seus arts. 4º e 99.
RESOLVE :

Art. 12 DEFER IR, a pedido de ANTÔNIA FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO
ocu pante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, inscrita no CP F n2 777.113.603-63, em vínculo
efetivo, com lotação na SME, a LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, nos termos da Lei
Orgânica do Município de Tauá/CE em seu artigo. 44, li, e na Lei nº 791/1993, em seus arts. 4º e
99.
Art. 22 - Comunique-se ao Se tor de Fol ha de Pagamento pa ra as medidas Cé:lb1ve is.
Art. 39 - A SecrcLaria d€~ Ed ucação fi ca_rcspo_Qsá vel por fiscalizar a data de início e de
fim do gozo, bem como a quantidade de períodos êl se rem concedidos, tudo conforme a escala
de conveniência da administração.
Art. 42 - Esta Portaria entrará em vigor n;:i da ta da sua publica ção, revogadas as
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICI PA L DE TAUÁ-CE, em 26 de março de 2019.

