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Decreto n. 62112022
dn:u.mento gresente fo

no da

"Decreto que e.\onera servidor de cargo e colll lssao

livre nomeação e exoneraçào e dá outras proviclência-s'"

O MUfüCIPIO DE EDBIA. Estado de Goiás. no uso de suas atri'hr-iiçr1es

legais que lhe conf-ere a Constituição Federal da República. Constituição do Estado de Coiás.
l .ei Orgânica N{turicipal e l-egislações pertinentes à espécie.

CONSIDERANDO o artigo 105. l. de a Lei Orgânica Municipal
determinar que provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de eÍbitos individuais
será por meio de decreto;

CONSIDERANDO o artigo 73, VII de a Lei Orgânica Municipai
determinar que seja atribuição do Prefeito Municipal expedir decretos:

CONSIDERANDO o artigo 73, X de a Lei Or-eânica Municipal deterirlinar
que seja atribuição do Prefeito Municipal prover cargos públicos;

DECRETA

Art. lo - Fica exonerada a partir do dia 1o de dezembro do atto de 2022- do

cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de Assessor Técnico [. sínrbolo CC- l. do

Arrexo IX da Lei Municipal n. 50712007 de 03 de janeiro de 2007, alteração dada pela Lei

Municipai ri. 1.03612022 de 1,1 de fevereiro de 2022. a Sra. WELMA APARECIDA
BORGES ROZA DIAS, matrícula 933. brasileira, maior e capaz. portadora do CPF sob n.

966.225.121-91, conforme autoriza a Lei Orgânica do Município de Edeia-GO. no artigo 89 II

e arr. 37 da Constituição Federal.

Art.2o - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua PublicaÇão

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SI]

GABINETE DO PREFEITO MLINICIPAL DE EDEIA, ESTADO DE

GOIAS, no 1'(primeiro) dia do mês de mbro do ano de dois mil e vitttc e iiois

José W de Andrade
ito Municipal
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