PORTARIA No 023/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições
legais;
CONSIDERANDO a nomeação e posse do servidor Giovani Hilário Moreira no cargo de
provimento efetivo de Analista Administrativo da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL, conforme Portaria de nomeação e documento de posse em anexo;
CONSIDERANDO que o cargo de provimento efetivo de Assistente Parlamentar
ocupado pelo servidor nesta Câmara Municipal tem vedada a sua acumulação remunerada com
outro cargo público, conforme disposto no art. 37, XVI, da Constituição da República Federativa
do Brasil;
CONSIDERANDO o pedido de exoneração apresentado pelo servidor, exclusivamente
quanto ao cargo de provimento em comissão por ele ocupado de Coordenador do Centro de
Apoio e Atendimento ao Cidadão – CAC;
CONSIDERANDO o disposto no art. 101, alínea “f”, e art. 101, alínea “a”, c/c o art. 104,
alínea “a”, todos da Lei no 293, de 11 de junho de 1956 – Estatuto do Servidor Municipais de
Conselheiro Lafaiete;
RESOLVE:
Art. 1o – Fica declarada, a partir de 06 de março de 2017, a vacância do cargo efetivo
de Assistente Parlamentar, ocupado pelo servidor Giovani Hilário Moreira, matrícula no 161, em
decorrência de sua posse em outro cargo, em que se verificou acumulação vedada.
Art. 2º - Fica exonerado, a pedido, do cargo em comissão de Coordenador do Centro
de Apoio e Atendimento ao Cidadão – CAC, a partir de 06 de março de 2017, o servidor Giovani
Hilário Moreira.
Art. 3o – Fica o Setor Financeiro da Câmara Municipal autorizado a efetuar
pagamentos devidos ao servidor, com o intuito de quitação dos valores que por direito deva
receber.
Art. 4o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 06 DE MARÇO DE 2017.

VEREADOR SANDRO JOSÉ DOS SANTOS
- Presidente da Câmara
/ALT/

