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"Decreto que nomeia servidor para cargo ertr conrissâo de

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

CONSIDERANDO o artigo 73. X de a Lei Orgânica Municipal deterniinai
que seja atribuição do Prefeito Municipal prover cargos públicos:

DECRETA

Art. 1" - Fica nomeada para a partir do dia l'de dezembro do ano de2022.
exercer o cargo em comissão de livre norneação e exoneração de Assistente de Secretaria I"

sín,bolo CCI-,l" do Anexo IX da t-ei Municipal n.50712007 de 03 de janeiro de 2t)07. alteraçãcr
dada pela Lei Municipal n. 1.03612022 de l4 de Íbvereiro de2022. a Sra. CARMEM LARA
ESTEVAM DOS SANTOS, brasileira. niaior e capaz, portador do CPF sob n. 033.916.0-§l-
97. conforme autoriza a Lei Orgânica do Município de Edéia-GO, no artigo 89 II e art. 37 da
Constituição Federal.

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

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

PUBLTQUE-SE, REGISTRE-SE E CtJMpRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE E,DEIA. E,SI'ADO DE
GOIAS, no 1o (primeiro) dia do mês de do ano de dois mil e vinte e dois

José W de Andrade
ito M

Av. Presidente Kennedy, no 161, - cêntro - Edéia-GO / Fone: (6413492-1545 I 3492-1283
prefeitu raedeia@gmai l. com / www.edeia. go. gov. br

livre nomeaçâo e exoneração e dá oLrtras providências".

O MUNICIPIO DE EDEIA, Ijstado de Goiás. no Lrso de suas atribuições
legais que lhe confere a Constituição Federal da República, Constituição do Estado de Goiás.
L.ei Orgânica MLrnicipal e I-egislações pertinentes à espécie.

CONSIDERANDO o aftigo 105. L de a Lei Orgânica IVlunicipal
determinar que provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de eÍ'eitos individuais
será por meio de decreto;


