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PORTARL{ CP N'OO1/2020. DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre a declârâção de vacância
cargo público municipal inacumulável
servidorâ Fernanda Àvelino dos Santos.

A PREFEITA CONS'IITUCIONAL DO MUNICiPIO DE DLIAS
ESTRADAS, ESTADO DA PARAÍIIA. no uso da atriburção que lhe foi conferida pelo
art. 37, iI" da Constituição Federal e pelo art. 71, Xl, crc o arr. 94, II, "a'", ambos da t,ei
Orgânica do Mr"rnicípio, e,

CONSIDERANDO o interesse do Município e a necessidade da
Sscretaria Nlunicipal tle Educaçào:

CONSIDERANDO que o Municipio, revestido dos poderes de
legalidade e moralidade deve cumprir o texto da Lei e garantrr os dirertos conforidos ao
servidor publico municipal. quânto à declaração de vacâncía do cargo pubhco ocupado.

CONSIDHRANDO o requerimento da servidora publica FERNAND.A
AVELINO DOS SANTOS, matricula n" 00680, lotada na Secrelaria de Educação, no
exercicio do cargo de proÍêssor ciasse 13, pieiteando a declaração de vacância clo cargo
publico, na forma do art. 43. VI. da I-ei Municipal n' I I712007;

LIONSIDERANDO a nomeação da servi<.lora supra âo exereício do
cargo de Protêssor de Educação Básica 3, no Estado da Paraíba, por força de aprovação
eln concurso publico de provas e titulos;

CONS1DERANDO que a declaração de vacâacia do cargo publico
resulta no afaslamento da senidora. srm remuneração, durante o período a aquisição de
estabilidade no novo cargo de Prolessor de Educação -Básica 3, no Estado da Paraiba,
por se tratarem de cargo inacumulávies;

CONSIDERANDO que a vacância do cargo púlico ocupado pela

senidora decorre da posse de oütro cargo inacumulável, tendo previsão 1egal, na dicçào
d0 art. ,13, Vl, da Lei Municipal n" I 17i2007;
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Art 1" Fica declarada a vacância do cargo público de ProÍêssor Classe
B, da Secretaria Municipal da Educação, ocupado pela senidora IE,RNANDA
A\EI-INO DOS S^NTOS, CPF 08,1 258.344-06, matrícula n" 00680, pelo periodo
necessário a aquisição de estabilidade no cargo de Professor de Educação Básica 3, do
Estado da Paraiba.

Art. 2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçào,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PRE,FEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS. 16 de janeiro
de 2020.

M
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

PreÍêita Municipal
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