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"Decreto que nonreia servidor para cargo em corrissào cle

livre norneação e exoncração e dá outras providências''.

O MUNICIPIO DE EDEIA, Estado de Goiás. r1o uso de suas atribuiçÕes
legais que lhe confere a Clonstituição Federal da República, Constituição do Estado de Coiás.
Lei Orgânica Municipal e Legislações pertinentes à espécie.

CONSIDERANDO o ar-tigo I05. L dc a Lei Orgânica Nlunicipai
determinar que provimento e vacância dos cargos púrblit-os e t1emais atos de ef-eitos individuais
será por meio de decreto:

CONSIDERANDO o artigo 73. Vil de a Lei Orgânica l\4unicipal
determinar que seja atribuição do Prefeito Municipal expedir decretos:

CONSIDERAI{DO o artigo 73. X de a Lei Orgânica Mur.ricipal determirrar
que seja atribuição do Prefeito Municipal prover cargos públicos:

DECRETA

Art. 1" - Fica nomeado para a partir do dia 6 (seis) de dezenrbro do ano de

2022. exercer o cargo em cornissão de livre norreação e exoneração de Assistente de

Secretaria II. sínibolo CC-8. do Anexo IX da Lei Municipal n. 50712007 de 03 de-ianeiro de

2007, alteração dada pela Lei Municipal n. 1.036/2022 de 14 de fevereiro de 2022. o Sr.

LUCAS FERNAIIDES DA SILVA, brasileiro. maior e capa4 portador do CPF sob n.

040.672.521-70, contbrme autoriza a Lei Orgânica do Município de Edéia-GO, no artigo 89 it
e art.37 da Constituição Federal.

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

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor a partir da data da stra Pubiicaçào.

ptjBLTQLTE-SE. REGISTRE-SE E CUN4 PRA-SE.

CABINETE DO PREFI:ITO MtINICIPAI. DE EDtlA. EST,{D() Dt-

GOIAS, no 6o (sexto) dia do mês de do ano de dois mil e vinte e dois.
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