
EDEIA
PREFEITURADE 2

coM A FORçA DO POVO!
2021/2024

pâJffit§#_,qÇÃ#
Cert,;íi+ peÍê tüCôs o* çj;t3

l

e s dofl.iIr#nto i,í.t trrÍg fol

DECRETO N. 381, DO DIA í DE AGOST

"Revoga Decreto MuniciPal que

Art. 10. Fica revogado integralmente o Decreto n' 30t2022 de 12 de janeiro

de 2022;

Art. 20. Fica determinado o retorno ao cargo efetivo de oficial de serviços

gerais a servidora, carla Dielli candida silva, matrícula funcional n' 1098 a partir

ão dia 10 (primeiro) do mês 8 (agosto) do ano de2022 '

. Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação'
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O PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉh, EStAdO dE GOiáS, NO USO dE SUAS

atribuiçÕes legais que lhe confere a constituição Federal da República,

Constiiuição do Estado de Goiás, Lei Orgânica Municipal e legislações pertinentes

à espécie.

CONSIDERANDO o teor do artigo 73, inc. Vll, da Lei Orgânica Municipal,

que atribui ao Prefeito Municipal a expedição de decretos para os fins a que se

destinam, dentre estes o exercício do Poder Regulamentar, visando organizar os

atos de gestão para o estrito cumprimento dos Princípios Constitucionais que

regem a administração Pública;

CoNSIDERANDO o teor do artigo 73, inc. X, da Leiorgânica Municipal, que

atribui ao prefeito Municipal prover os cargos, funçÕes e empregos públicos na

forma do artigo gg, inciso ll, e ainda expedir demais atos referentes à situação

funcional dos servidores;

CoNSIDERANDO o requerimento n. oo1t2o22 da senhora carla Dielli

Candida Silva, processo número 2836t2022, que requereu suspensão de licença

por interesse particular e retorno ao trabalho'
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Edéia-GO no 1o (primeiro)

nicipal

de 2022
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