
Índice
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS 2 .................................................................................................................................... 

DECRETO Nº 025, DE 13 DE ABRIL DE 2021 2 .......................................................................................................................................................... 
CERTIDÃO E DESPACHO DE NOTIFICAÇÃO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO 5 .................................................................................... 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021 6 ..................................................................................................................................................................... 

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, QUARTA * 14 DE ABRIL DE 2021 * ANO V * Nº 839

1/8www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS

DECRETO Nº 025, DE 13 DE ABRIL DE 2021

DECRETO nº 025, de 13 de abril de 2021
 
“Regulamenta a participação dos servidores públicos em cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, bem como a
concessão  de  custeio  para  financiamento  de  suas  mensalidades,  no  âmbito  do  Poder  Executivo  Municipal,  e  dá  outras
providências”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em
vista o disposto no inciso VI e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 45, § 2º, V e art. 98, I, da Lei Municipal 25/91, de 30 de abril de 1991.
 
CONSIDERANDO a necessidade de fomentar e viabilizar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento profissional de servidores públicos
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal;
 
CONSIDERANDO que a realização da capacitação e conhecimento técnico avançado dos servidores públicos, objetiva elevar os
padrões de serviços prestados pelo Município de Olho d’Água das Cunhãs ao cidadão;
 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos normativos e operacionais relativos à implementação do
custeio decorrente da capacitação em curso de graduação e pós-graduação;
 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal devem cumprir as normas estabelecidas neste Decreto no que se
relaciona ao pedido de autorização para participação de servidores públicos em cursos de graduação e de pós-graduação lato e
stricto sensu, preferencialmente na modalidade à distância.
 
Parágrafo  único.  A  participação  nos  cursos  previstos  no  caput  deve  ocorrer  por  iniciativa  do  servidor  público  ou  da
Administração.
 
Art. 2º. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, conforme sua disponibilidade orçamentária, podem financiar a
realização de cursos de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu, com o objetivo de capacitar servidores públicos para o
melhor desempenho de suas atividades, devendo cumprir o disposto neste Decreto para a devida autorização de concessão de
custeio.
 
§ 1°. O custeio de que trata este artigo destina-se aos servidores públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
 
§ 2º. É vedada a concessão do custeio previsto neste Decreto cumulativamente com qualquer outro que possua o mesmo fim.
 
§ 3°. É benefício vedado o custeio de um curso, para um mesmo servidor público, por mais de um órgão ou entidade do Poder
Executivo Municipal.
 
Art. 3º. O órgão ou entidade responsável pelo custeio, por intermédio das respectivas Unidades Financeiras, será responsável pelo
acompanhamento do pagamento do curso pelo servidor público, observado a devida comprovação de matrícula do curso, sob pena
de suspensão do custeio.
 
Art. 4º. Para fins deste Decreto, considera-se:
 
I – Graduação: curso de formação de um profissional em alguma área do conhecimento e prepara para desempenhar uma profissão
de maneira legalmente responsável, preferencialmente na modalidade de tecnólogo a distância.
II – Pós-graduação lato sensu: cursos de especialização, com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas;
 
III – Pós-graduação stricto sensu: cursos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado;
 
IV – Afastamento parcial: quando houver a necessidade da redução das atividades laborais do interessado, reduzindo a carga
horária em turnos ou dias de trabalho;
 
V – Afastamento integral: quando houver a necessidade do interessado afastar-se totalmente de suas atividades laborais; e
 
VI – Interessado: o servidor público, do quadro próprio de pessoal permanente ou de comissão do Poder Executivo Municipal.
 
§ 1º. Os cursos previstos nos incisos I, II e III, devem ser relacionados com as áreas de atuação do servidor público, bem como ser
do interesse do órgão ou entidade onde estiver lotado.
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§ 2º. Não serão concedidos afastamento das atividades laborais do interessado quando este realizar o curso na modalidade a
distância.
 
Art. 5º. A área de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de lotação deve encaminhar as solicitações de custeios e afastamentos
para apreciação da Secretaria Municipal de Administração a quem compete a emissão de parecer técnico pela recomendação ou
não do afastamento e/ou do custeio.
 
Art. 6º. A decisão do afastamento e/ou custeio será publicada no Diário Oficial do Município, por meio de Portaria do Secretário
Municipal de Administração.
 
CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS
 
Art. 7º. O interessado que solicitar afastamento e/ou custeio de mensalidade deve atender aos seguintes requisitos:
 
I – No caso de servidor público municipal, não estar em estágio probatório;
 
II – Não estar em gozo das licenças previstas art. 72, 74 e 92, da Lei Municipal 25/91, de 30 de abril de 1991.
 
III – Não ter sofrido penalidades disciplinares apuradas em sindicância ou inquérito administrativo até 01 (um) ano antes da data
do requerimento;
 
IV – Assinar Termo de Compromisso e Responsabilidade no qual se comprometa a permanecer no exercício de suas atividades
laborais, ou a ressarcir o valor custeado ao Erário, conforme estabelecido no art. 17, sob pena de responsabilidade;
 
V – Não estar cedido para órgão ou entidade diverso da estrutura do Poder Executivo Municipal ou Estadual;
 
VI – Não tenha estado à disposição, até 01 (um) ano antes da data do requerimento, de órgão ou entidade diversos da estrutura do
Poder Executivo Municipal;
 
VII – Ter disponibilidade de recursos orçamentários no órgão ou entidade de lotação do interessado, nos casos de custeio;
 
VIII – Apresentar manifestação favorável do superior hierárquico de sua unidade de lotação quanto à conveniência e à oportunidade
da realização do curso, bem como a correlação do curso com as atividades desempenhadas pelo interessado;
 
CAPÍTULO III
DO REQUERIMENTO
 
Art. 8°. Para o requerimento de afastamento e/ou custeio de mensalidade deve atender aos seguintes requisitos:
 
I – Demonstração das exigências contidas nos incisos, do art. 7°;
 
II – Comprovante dos valores da mensalidade e da matrícula emitido pela Instituição de Ensino;
 
III – Declaração do órgão ou entidade de lotação do interessado com a informação de que há dotação orçamentária para custear o
curso até seu término.
 
Art. 9º. O requerimento, devidamente instruído, deve ser entregue na área de Gestão de Pessoas no qual o interessado estiver
lotado, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data em que se pleiteia a concessão do afastamento e/ou custeio,
devendo o interessado aguardar, em exercício, a publicação da Portaria de deferimento do pleito, sob pena de responsabilidade.
 
Parágrafo único. Na hipótese de não atendimento do prazo previsto no caput, o pedido de afastamento ou de custeio poderá ser
apreciado pela Secretaria Municipal de Administração se o interessado comprovar que não deu causa ao atraso.
 
Art. 10º.  O deferimento da solicitação de afastamento e/ou custeio, ainda que preenchidos os requisitos estabelecidos neste
Decreto, fica condicionado à conveniência do serviço e ao interesse do Poder Executivo Municipal.
 
Parágrafo único. O deferimento do custeio condiciona-se à disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade de lotação do
interessado, devendo ser comprovada através de declaração nos termos do inciso VII, do art. 7°.
 
CAPÍTULO IV
DO CUSTEIO
 
Art. 11º. O custeio, que pode ser parcial ou integral, podendo ser de 30% (trinta por cento) a 100% (cem por cento), considerando
o valor da mensalidade na data do requerimento.
 
§ 1º. As variações cambiais e os aumentos das mensalidades são de responsabilidade do servidor, bem como juros e multas
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decorrentes do atraso no pagamento. § 2º A concessão de custeio deve respeitar o limite orçamentário destinado a esse fim.
 
§ 2º. Cabe ao interessado a responsabilidade pelo pagamento de eventuais taxas adicionais cobradas em virtude de atraso na
liquidação do débito.
 
§ 3º.  O custeio deve ser concedido de forma integral quando a iniciativa de participação no curso for do interessado e da
Administração Pública, mediante declaração do dirigente máximo do órgão ou entidade de lotação do interessado.
 
Art. 12º. O custeio deve ser creditado diretamente na conta bancária do interessado por meio de empenho ou juntamente com o
crédito na remuneração mensal do servidor, sendo este o responsável pelo pagamento à Instituição de Ensino.
 
Art. 13º. O interessado deve comprovar, na área de Gestão de Pessoas do órgão de lotação, o pagamento da mensalidade até o
final da realização do curso, sob pena de ressarcimento do custeio.
 
CAPÍTULO V
DOS DEVERES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 
Art. 14º. Cabe ao interessado apresentar à área de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de lotação do qual esteja afastado e/ou
receba custeio, sob pena de suspensão do benefício:
 
I – Antes de iniciado cada semestre, comprovante de matrícula constando os horários e disciplinas a serem cursadas; e
 
II – Após finalizado o semestre, declaração que ateste sua frequência mensal no curso.
 
Parágrafo único. Cabe à área de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de lotação, quando do recebimento do comprovante de
matrícula, verificar a compatibilidade do tipo de afastamento concedido e o horário do curso e, em sendo constatada a necessidade
de adequação do benefício, encaminhar o processo à Secretaria Municipal de Administração para análise e possível revisão da
concessão.
 
Art. 15º. Após a conclusão do curso, o interessado deve apresentar, em até 60 (sessenta) dias, Certificado ou Declaração de
Conclusão, bem como um exemplar do trabalho final aprovado, em meio digital, na área de Gestão de Pessoas de seu órgão de
lotação para arquivamento em sua ficha funcional e disseminação pelo Poder Executivo Municipal.
 
Parágrafo único. A área de Gestão de Pessoas deve remeter à Secretaria Municipal de Administração uma cópia digital do
trabalho final aprovado.
 
Art. 16º. O interessado que se afaste de suas atividades e/ou perceba custeio nos termos deste Decreto obriga-se, por meio de
Termo de Compromisso e Responsabilidade irrevogável e irretratável, a permanecer no órgão ou entidade de origem ou lotação,
após o término do curso, por período não inferior ao da duração do afastamento e/ou custeio.
 
Art. 17º. Os interessados que solicitarem exoneração ou aposentadoria, durante o curso ou após seu término, desrespeitando o
prazo de carência mencionado no art. 16º, devem ressarcir o erário em valor proporcional ao benefício usufruído, nos termos dos
arts. 18º e 19º.
 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de exoneração motivada por posse em outro cargo ou emprego
público no âmbito do Poder Executivo Estadual, desde que permaneça a pertinência temática entre o curso realizado e o cargo ou
emprego a ser ocupado e que o curso seja concluído.
 
CAPÍTULO VI
DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
 
Art. 18º. A não conclusão dos cursos indicados no inciso I, do art. 4°, ou a não obtenção do título em decorrência dos cursos
previstos nos incisos II e III do art. 4°, implica no ressarcimento ao Poder Executivo Municipal dos valores percebidos pelo
interessado a título de custeio das mensalidades, independente de interpelação judicial ou extrajudicial.
 
§ 2º. O interessado fica isento do ressarcimento e das sanções previstas no caput quando a não obtenção do título ou o não
cumprimento do Termo de Compromisso e Responsabilidade ocorrer em virtude da:
 
a) concessão das licenças previstas na Lei Municipal 25/91, de 30 de abril de 1991; ou
 
b)  ocorrência de caso fortuito ou força maior,  condicionada à aceitação da justificativa do titular do órgão ou entidade de
origem/lotação.
 
Art. 19º. O servidor afastado deve ressarcir ao Poder Executivo Estadual, além dos valores percebidos a título de custeio das
mensalidades, os valores remuneratórios percebidos durante o afastamento, nos seguintes casos:
 
I – Não cumprimento do período de permanência de que trata o art. 16º; ou
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II – Não cumprimento da carga horária mínima exigida no curso em que estiver inscrito, e restar comprovada a sua ausência
injustificada ao trabalho neste período.
 
Parágrafo único. Na hipótese de abandono ou não conclusão dos cursos de extensão ou de pós-graduação lato e stricto sensu, fica
o interessado impossibilitado de requerer novo afastamento e/ou custeio pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.
 
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 20º. Cabe à área de Gestão de Pessoas do órgão de lotação registrar, no Sistema de Administração de Folha de Pagamento e
Controle de Pessoal do Município, o afastamento e/ou custeio com as informações referentes a valores, período do benefício e da
permanência obrigatória.
 
§ 1º. Nos casos em que o interessado, por iniciativa própria, tenha sua lotação alterada durante o curso, a permanência do
afastamento e a percepção do custeio devem ficar a critério do novo órgão para o qual esteja sendo cedido, a depender da
disponibilidade orçamentária e do preenchimento dos requisitos previstos neste Decreto.
 
§ 2º. Não existindo disponibilidade orçamentária no novo órgão de lotação, o interessado arcará com os valores referentes às
mensalidades restantes para conclusão do curso a título de custeio.
 
Art. 21º. Fica vedada a mudança de curso ou de Instituição de Ensino durante o período de afastamento e/ou custeio, salvo por
motivo de cancelamento por parte da referida Instituição de Ensino, devidamente justificada, e com a expressa autorização do
dirigente máximo do órgão ou entidade de lotação do interessado.
 
Art. 22º. Os processos referentes ao afastamento e/ou custeio do interessado devem ser arquivados em sua ficha funcional.
 
Art. 23º. As férias regulamentares a serem adquiridas no período do curso devem ser gozadas concomitantemente às férias do
próprio curso.
 
Art. 24º. Os documentos previstos neste Decreto devem ser padronizados e publicados por portaria do Secretário Municipal de
Administração.
 
Art. 25º. Os documentos apresentados juntamente com o requerimento de solicitação de afastamento e/ou custeio no órgão de
lotação do interessado devem ser originais ou conferidos com os originais, conforme legislação própria.
 
Art. 26º. Nos casos de pedido de cancelamento de afastamento e/ou custeio, o interessado deve protocolar requerimento contendo
suas justificativas e documentos comprobatórios das informações prestadas.
 
Art. 27º. Os recursos necessários à execução deste Decreto devem ser provenientes do orçamento das respectivas Unidades
Gestoras de cada órgão.
 
Art. 28º. Os casos omissos devem ser resolvidos por Portaria do Secretário Municipal de Administração.
 
Art. 29º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos financeiro a partir de 01 de março de 2021,
revogando as disposições em contrário.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 13 de abril de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 180b1f3f648951753744665e450e9f61

CERTIDÃO E DESPACHO DE NOTIFICAÇÃO,
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO

CERTIDÃO
 
Certifico  que  em  razão  da  impossibilidade  em  contatar  os
servidores  via  telefone,  aplicativos  de mensagens ou e-mail,
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para  MANIFESTAR-SE  acerca  de  decisão  deliberativa
anterior, nos autos do Pedido de Providência nº. 01/2021,
em tudo observado as diretrizes e as condições estabelecidas no
Decreto  nº  014,  de  18  de  fevereiro  de  2021,  que
regulamenta o uso de recursos tecnológicos para realização de
comunicação de atos administrativo, processuais e correcionais
no âmbito do Poder Executivo Municipal, considerando, ainda,
os diversos esforços envidados pelo Município de Olho d’Água
das Cunhãs, neste momento de enfretamento da maior crise
sanitária  mundial,  restou  infrutífera  as  tentativas  de
notificações  dos  seguintes  servidores:  AYRTON  PEREIRA
ARAUJO DE CARVALHO,  MARCOS IDELFONSO ALVES,
MARIA ALICE ROCHA TEIXEIRA, MARIA EUNICE GOMES
ARAUJO, MARIA GORETE MACEDO, MARIA LUZIVANDA
CONEIÇÃO  ALENCAR,  MARIA  NORMANDIA  CHAVES
COELHO,  REJANE ARAUJO  TEIXEIRA,  TEREZINHA DA
SILVA, VALDECY SILVA NASCIMENTO, WAGNA MARIA
FERREIRA SILVA.  Razão  pela  qual,  impulsiono  o  presente
Procedimento Administrativo, sugerindo que seja determinado a
publicação  do  expediente,  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do
Município, para fins do devido cumprimento da decisão e das
notificações anteriormente expedidas.
 
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 08 de abril de 2021.
 
ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Diretor da Divisão de Documentação e Informática e
Coordenador Geral do Grupo de Trabalho
 
CONCLUSOS
 
Faço CONCLUSOS os presentes autos ao Secretário Municipal
de Administração, Sr. Wesly Alves de Sá.
 
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 08 de abril de 2021.
 
ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Diretor da Divisão de Documentação e Informática e
Coordenador Geral do Grupo de Trabalho
 
Vistos, etc.,
 
Ante o teor da certidão expedida pelo Diretor da Divisão de
Documentação e Informática e Coordenador Geral do Grupo de
Trabalho  do  recadastramento  funcional  dos  servidores,  nos
autos  do  Pedido  de  Providência  nº.  01/2021,  acerca  da
impossibilidade  de  notificações  dos  servidores  AYRTON
PEREIRA  ARAUJO  DE  CARVALHO,  MARCOS  IDELFONSO
ALVES,  MARIA  ALICE  ROCHA  TEIXEIRA,  MARIA  EUNICE
GOMES  ARAUJO,  MARIA  GORETE  MACEDO,  MARIA
LUZIVANDA  CONEIÇÃO  ALENCAR,  MARIA  NORMANDIA
CHAVES COELHO, REJANE ARAUJO TEIXEIRA, TEREZINHA
DA SILVA,  VALDECY SILVA NASCIMENTO, WAGNA MARIA

FERREIRA SILVA, em que pese o observado nas diretrizes e
condições estabelecidas no Decreto nº 014, de 18 de fevereiro
de 2021, que regulamenta o uso de recursos tecnológicos para
realização de comunicação de atos administrativo, processuais
e  correcionais  no  âmbito  do  Poder  Executivo  Municipal,
considerando,  ainda,  os  diversos  esforços  envidados  pelo
Município  de  Olho  d’Água  das  Cunhãs,  neste  momento  de
enfretamento da maior crise sanitária mundial, os mencionados
expedientes de notificações restaram prejudicados.
 
Considerado  o  nosso  contexto  institucional  e  social,  neste
momento de enfretamento da maior crise sanitária mundial, e o
fato da previsão do Decreto nº 014, de 18 de fevereiro de 2021,
que regulamenta o uso de recursos tecnológicos para realização
de  comunicação  de  atos  administrativo,  processuais  e
correcionais  no  âmbito  do  Poder  Executivo  Municipal,
pensamos que uma prática juridicamente segura, para o caso
em questão – inspirado pelos dispositivos acima transcritos –
seria consignar que é plenamente possível  a notificação por
Edital, em situações como a que temos em tela, em que apesar
do  recente  recadastramento  funcional  dos  servidores
interessados, tais deles encontram-se com números de telefone
e/ou E-mail incerto e não sabido.
 
Por essa razão, acolho a sugestão da mencionada certidão e
determino a notificação dos servidores interessados e acima
mencionados,  através  de  Edital,  a  ser  publicado  no  Diário
Oficial Eletrônico do Município, para que, querendo, apresente
a  documentação  pertinente,  hábeis  a  demonstrar  o  regular
vínculo jurídico com a Municipalidade e preste as informações
que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar
após o período de 20 (vinte) dias úteis da publicação deste, por
meio do Protocolo Geral,  localizado à sede da Prefeitura ou
a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o ,  e - m a i l :
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br, e ainda, tomar ciência
da  referida  decisão  deliberativa  anteriormente  publicada,
cientes, ainda, de que, caso não impugnado, serão presumidos
verdadeiros os fatos apontados no relatório do recadastramento
funcional,  bem  como  implicará  anuência  tácita  ao  pedido
providencia  formulado,  com  a  consequente  exoneração
funcional.
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial
Eletrônico do Município.
 
Olho d`Água das Cunhãs – MA, 08 de abril de 2021.
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: a7ab5d27b0f5916f60b1947a09b8cf71

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021
Prazo de publicação: 20 DIAS
 
O SR. WESLY ALVES DE SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO
D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA.
 
FAZ SABER  que na presente  Secretaria,  tramita  Procedimento  Administrativo,  autuado como Pedido de Providência nº.
01/2021, em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS-MA, com amparo legal no art. 4º, no Decreto
nº 001, de 01 de janeiro de 2021, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos do inciso VI e X, do art. 73,
da Lei Orgânica do Município, que apura divergências documentais, hábeis a não demonstrar o regular vínculo jurídico de alguns
servidores, a conferir a qualidade de servidor público municipal efetivo/estável/comissionado do Municipal de Olho d’Água das
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Cunhãs, tudo conforme verificação nos arquivos da Diretoria e do Departamento de Recursos Humanos; Relação dos arquivos
digitalizados captados durante os dias do recadastramento, no período de 05 de janeiro de 2021 a 09 de janeiro de 2021, aos quais
restou infrutífera as tentativas de notificações dos seguintes servidores: AYRTON PEREIRA ARAUJO DE CARVALHO, MARCOS
IDELFONSO ALVES, MARIA ALICE ROCHA TEIXEIRA, MARIA EUNICE GOMES ARAUJO, MARIA GORETE MACEDO,
MARIA  LUZIVANDA CONEIÇÃO ALENCAR,  MARIA  NORMANDIA  CHAVES  COELHO,  REJANE ARAUJO  TEIXEIRA,
TEREZINHA DA SILVA, VALDECY SILVA NASCIMENTO, WAGNA MARIA FERREIRA SILVA, em que apesar do recente
recadastramento funcional dos servidores interessados, tais deles encontram-se com números de telefone e/ou E-mail incerto e
não sabido, considerando, o deliberado em Despacho, do Secretário Municipal de Administração e da Certidão do Diretor da
Divisão de Documentação e Informática e Coordenador Geral do Grupo de Trabalho do recadastramento funcional dos servidores.
Assim, o presente Edital  tem por finalidade NOTIFICAR  os servidores interessados e acima mencionados, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, para que, querendo, apresente a documentação pertinente, hábeis a demonstrar o regular vínculo jurídico
com a Municipalidade e preste as informações que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar após o período de 20
(vinte) dias úteis da publicação deste, por meio do Protocolo Geral, localizado à sede da Prefeitura ou através do endereço
eletrônico, e-mail: semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br, e ainda, tomar ciência da referida decisão deliberativa anteriormente
publicada,  cientes,  ainda,  de  que,  caso  não  impugnado,  serão  presumidos  verdadeiros  os  fatos  apontados  no  relatório  do
recadastramento funcional, bem como implicará anuência tácita ao pedido providencia formulado, com a consequente exoneração
funcional. O presente edital será afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELISVALDO ANDRADE DA SILVA,
Diretor da Divisão de Documentação e Informática, o digitei e subscrevi.
 
Olho d`Água das Cunhãs – MA, 08 de abril de 2021.
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 12f37c7f5f3bd144ae5e56e19ba1e91a
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GLAUBER CARDOSO AZEVEDO

Prefeito

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Olho D'Água Das Cunhãs

RUA JOÃO PESSOA, 56 , CEP: 65706000

CENTRO - Olho d'Água das Cunhãs / MA

Contato: 98981810609

www.diariooficial.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Instituído pela Lei Municipal Nº 835, de 09 de Fevereiro de 2017
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