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LEI Nº 1.163, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

Reconhece e Declara a Associação Criadora de Pássaros de Pinheiral, Instituição de Utilidade Pública Municipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL;
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reconhecida e declarada a utilidade pública da Declara a Associação Criadora de Pássaros de Pinheiral, Estado
do Rio de Janeiro, Instituição de Utilidade Pública Municipal.
Art. 2º - A entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral - RJ, 03 de Novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

DECRETO Nº. 2.924, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais)
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o termo da alínea “c”, inciso I, do artigo 45, da Lei Municipal, que determina a formalização do ato
administrativo;
CONSIDERANDO a autorização para suplementação das dotações orçamentárias constantes da Lei nº. 1.118 de 17/12/
2019;
CONSIDERANDO ser de competência do Prefeito, tomar medidas que visem assegurar, em tempo hábil, a soma dos
recursos suficientes;

DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto a Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais), a
fim de atender as despesas assim codificadas:

DECRETOS

Artigo 2º - Para permitir a abertura do crédito, aludido no artigo anterior, serão utilizadas como fontes de recursos as
anulações parciais ou totais das seguintes dotações:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 03 de Novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

DECRETO Nº 2.925, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais), e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o termo da alínea “c”, inciso I, do artigo 45, da Lei Municipal, que determina a formalização do ato
administrativo;
CONSIDERANDO a autorização para suplementação das dotações orçamentárias constantes da Lei nº. 1.118 de 17/12/
2019;
CONSIDERANDO ser de competência do Prefeito, tomar medidas que visem assegurar, em tempo hábil, a soma dos
recursos suficientes;
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DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto a Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 23.000,00 (Vinte
e três mil reais), a fim de atender as despesas assim codificadas:

Artigo 2º - Para permitir a abertura do crédito, aludido no artigo anterior, serão utilizadas
como fontes de recursos as anulações parciais das seguintes dotações:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de Novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

DECRETO Nº 2.926, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

Procede a aprovação de retificação da implantação no Município da Fase 1 do Empreendimento
LOTEAMENTO ARVOREDO, no Bairro Varjão, mediante atendimento de condicionantes.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRAL, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a proposta de empreendimento imobiliário apresentado pela empresa
PINHEIRAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA, CNPJ 29.307.116/0001-
50, processo administrativo n° 2190/2020, de 30/06/2020;
CONSIDERANDO a previsão legal para instituição de comissão especial para fixação e/ou
flexibilização de índices urbanísticos para empreendimentos especiais, de grande porte, quer
sejam condomínios ou loteamentos, que requalifiquem o território municipal e contribuam
para seu desenvolvimento econômico e social, nos termos do artigo 24 da Lei Municipal n°
793, de 24 de setembro de 2014;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria Municipal n° 680/2020, que nomeou a Comissão
para análise do projeto, conferindo-lhe autonomia e legitimidade para tomar as medidas
técnicas e administrativas cabíveis, defendendo o interesse público municipal;
CONSIDERANDO o parecer da Comissão, datado de 26/08/2020, parte integrante deste;

DECRETA
Art. 1º - Fica aprovado a retificação do conjunto de projetos e demais elementos técnicos
contidos no processo administrativo n° 2190/2020, de 30/08/2020, que compõem a implantação
da Fase 1 do empreendimento denominado ARVOREDO, proposto pela PINHEIRAL
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA, CNPJ 29.307.116/0001-50.
Art. 2º - A retificação apresentada visa garantir a função social do projeto, corrigindo problemas
estruturais que poderiam acarretar em prejuízos a comunidade.
Parágrafo Único - A presente retificação não gerará impacto no projeto já aprovado, mantendo
inalterado pontos fundamentais e estruturantes do projeto como: arruamento, número de
lotes, nem cálculo de redes de infraestrutura, como pode ser observado no projeto anexado ao
processo.
Art. 3º - Deverá ser observado pela PINHEIRAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
SPE LTDA que qualquer construção ou reforma no loteamento somente poderá ser executada
após exame, aprovação do projeto e concessão de licença de construção pelo Município.
Art. 4º - O prazo de validade para execução das obras previstas na Fase 1 do Empreendimento
continua sendo de 24 (vinte e quatro) meses a contar do registro do loteamento, podendo ser
prorrogado em virtude de paralisações e impedimentos de força maior, com as devidas
justificativas, desde que acatadas pelo Município.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 11 de novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

DECRETO Nº 2.927, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

Procede a aprovação dos índices urbanísticos que incidirão sobre a implantação no Município
do Empreendimento APRESENTADO PELA EMPRESA TERRAS DO SUL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE EIRELI denominado “RESERVA DO VALLE
2 RESIDENCIAL CLUBE”, no bairro Serrinha na cidade de Pinheiral.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a nova proposta do empreendimento imobiliário apresentado pela
requerente TERRAS DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE EIRELI, pro-

cesso administrativo n° 4.661/2019;
CONSIDERANDO a previsão legal para instituição de comissão especial para fixação e/ou
flexibilização de índices urbanísticos para empreendimentos especiais, de grande porte, quer
sejam condomínios ou loteamentos, que requalifiquem o território municipal e contribuam
para seu desenvolvimento econômico e social, nos termos do artigo 24 da Lei Municipal n°
793, de 24 de setembro de 2014;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria Municipal n° 680, de 24 de agosto de 2020, que
nomeou a Comissão para análise do projeto, conferindo-lhe autonomia e legitimidade para
tomar as medidas técnicas e administrativas cabíveis, defendendo o interesse público municipal;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e suas alterações, que
disciplinam o parcelamento de solo urbano no território nacional;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade,
visando garantir o desenvolvimento, tanto das funções sociais da cidade, quanto das funções
sociais da propriedade urbana, em prol da coletividade, da segurança jurídica e do bem-estar
dos habitantes, preservando a biodiversidade;
CONSIDERANDO que a área proposta para o loteamento englobará 342.000m² (trezentos
e quarenta e dois mil metros quadrados) e encontra-se assentada no Serviço Notarial e Registral
do Ofício Único da Comarca de Pinheiral, sob a matrícula nº 1486;
CONSIDERANDO o parecer da Comissão, datado de 13/11/2020, parte integrante deste;

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica aprovado os índices urbanísticos referentes a implantação do empreendimento
denominado “RESERVA DO VALLE 2 RESIDENCIAL CLUBE”, proposto pela EMPRESA
TERRAS DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE EIRELI, uma vez
observadas a aplicação dos seguintes índices:

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES DE USO DO SOLO

Art. 2º - O terreno objeto da solicitação pode ser parcelado para fins urbanos, visto parecer
de flexibilização dos índices urbanísticos, emitido por comissão devidamente nomeada, com
base no artigo 24 e 28 da Lei Municipal nº 793, de 24 de setembro de 2014.
Art. 3º - O parcelamento do solo deve se dar sob a espécie loteamento e se destina,
predominantemente, ao uso residencial, podendo abrigar outros usos, em lotes específicos, de
modo a não se incompatibilizarem com os lotes destinados à habitação e observará, além do
cumprimento da legislação vigente, especificamente, a Lei Federal nº 6766, de 19 de dezembro
de 1979, e a Lei Municipal nº 793, de 24 de setembro de 2014.
Art. 4º - Foi apresentada, às folhas nº 22 do processo em epígrafe, plano básico de ocupação,
como diretrizes para orientação dos projetos executivos, os quais poderão sofrer alterações
quando da aprovação do projeto definitivo de loteamento.
Art. 5º - O loteamento será constituído por 552 lotes, 29 quadras, correspondente a 45,68%
do total da gleba, os quais deverão obedecer às determinações urbanísticas definidas pela
Comissão Especial designada pelo Prefeito para a efetiva análise do projeto, nos termos dos
artigos 24 e 28 da Lei Municipal nº 793, de 24 de setembro de 2014.
Art. 6º - As diretrizes estabelecidas que deverão ser obedecidas são:
I – As testadas dos lotes de esquina serão acrescidas em 3,00 m, ou seja, 13,00m no mínimo;
II – Os lotes não terão perfil final com declividade ou aclividade superior a 30% de inclinação,
medidos na mediatriz longitudinal da testada à divisa de fundos;
III – Deverá ser reservado um percentual de 54,32% destinadas às áreas públicas.
IV – Taxa de Ocupação: 70%;
V – Coeficiente de aproveitamento: 1,0
VI – Taxa de permeabilidade: 30%
VII – Afastamento frontal:  3,00m
VIII – Afastamento Lateral: 1,50m
IX – Afastamento de fundo: 1,50m
X – Número de pavimentos permitidos: máximo 2 (dois)
XI – Altura máxima da edificação: 11,00m
XII – Testada Mínima: 10,00m
XIII – Área Mínima do Lote: 240,00m
§ 1º - Usos Permitidos: residencial.
§ 2º - Usos Permitidos com restrições: Estabelecimentos de serviços de administração, misto
(comércio e serviços), postos de atendimento médico, ambulatórios e supermercados, comércio
de bairro, em zonas pré-definidas em planta, para os quais se exige:
afastamentos mínimos – 1,50m (um metro e meio) de todas as divisas do terreno, exceto a
frontal que será igual a 3,00m (três metros);
§ 3º - Usos proibidos: comércio atacadista, postos de gasolina, depósitos de materiais,
atividades industriais e serviços que prejudiquem o conforto e a segurança da população,
oficinas mecânicas, carpintarias, serrarias, serralherias e demais atividades incômodas, depósitos
de explosivos e inflamáveis.
Art. 7º - O loteamento deverá possuir toda a infraestrutura necessária, aquela estabelecida no
§ 5°, do artigo 2°, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979:
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I – escoamento das águas pluviais;
II – iluminação pública;
III – esgotamento sanitário;
IV – abastecimento de água potável;
V – energia elétrica pública e domiciliar;
VI – vias de circulação.      
Art. 8º - A Secretaria Municipal de
Planejamento, Gestão Estratégica e Obras,
após o parecer favorável da comissão de
análise, somente aprovará o projeto de
parcelamento e emitirá o Alvará de
Construção das obras de infra-estrutura do
parcelamento do solo proposto mediante a
apresentação:
I – Certidão atualizada da matrícula da gleba,
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis
competente, de certidão negativa de tributos
municipais e do competente instrumento de
garantia, ressalvado o disposto no § 4º do
art. 18 da Lei Federal nº 6766, de 19 de
dezembro de 1979;
II – A Licença Ambiental, expedida pelo órgão
ambiental competente;
III – Os demais projetos técnicos executivos
com seus respectivos memoriais descritivos
discriminados segundo as normas
estabelecidas para o parcelamento do solo,
bem como aquelas estabelecidas nestas
diretrizes do uso do solo;
IV – Manifestação das concessionárias de
abastecimento de água (Cedae/Saae) e energia
elétrica (Light) atestando que as mesmas serão
capazes de atender as demandas do
loteamento proposto fornecendo os serviços
indispensáveis para o funcionamento
adequado do empreendimento.

CAPÍTULO III

DOS PRINCIPAIS PROJETOS

Art. 9º - A aprovação do loteamento estará
condicionada à implantação da seguinte
infraestrutura:
Art. 10 - O Projeto de implantação,
arruamento e loteamento deverá observar o
seguinte:
I – Traçado sobre curvas de nível, contendo:
a) A poligonal envolvente da área a ser
parcelada e seus elementos;
b) Vias de circulação hierarquizadas, cotadas,
com os elementos das curvas e com as grades
indicados;
c) Lotes, quadras e áreas institucionais
devidamente indicados e cotados;
II – Quadro de áreas dos lotes e dos índices
urbanísticos;
III – Detalhe e especificação da pavimen-
tação, meio-fio e sarjeta;
IV– Detalhe e especificação da iluminação
pública;
V– O projeto de parcelamento não deverá
apresentar área sem definição de uso e
natureza de propriedade;
VI – O arruamento proposto não deverá
exceder os limites da poligonal da área a ser
parcelada e sua interligação com a malha
urbana existente será através da conexão do
empreendimento com a Rua Projetada “A” –
Estrada da Serrinha;
VII – Memorial descritivo do parcelamento.
Art. 11 - O projeto de terraplanagem deverá
observar o seguinte:
I – Indicar em planta com curvas de nível, as

cotas finais dos aterros e cortes, locais de
empréstimos ou bota foras e especificação
do tratamento a ser dado nos taludes de cortes
e aterros, bem como a descrição da maneira
como o material será transportado, evitando
quaisquer danos as vias do Município;
II – Os lotes resultantes do empreendimento
não poderão ter mais de 30% (trinta por
cento) de inclinação;
III – Memorial descritivo do serviço de
terraplenagem.
Art. 12 - Os projetos de infraestrutura
deverão observar o seguinte:
I – O projeto de abastecimento de água
potável será submetido à análise e aprovação
da concessionária, a qual definirá o sistema
de abastecimento de água potável a ser
adotado pelo empreendimento; O mesmo
deverá ser apresentado para aprovação do
município.
a) Será exigido declaração da concessionária
informando a possibilidade de abastecimento
no empreendimento.
II – Será destinado um ponto de água, no
mínimo, nas áreas das praças, devidamente
protegido e de acesso restrito.
III – As redes de esgoto sanitário, após o
devido tratamento, bem como as de água
potável e água pluvial, poderão serão ligadas
às redes existentes, caso haja viabilidade;
IV– No projeto de água potável deverá
constar um sistema de hidrantes externos,
devidamente distribuídos na área, suficientes
à garantia de prevenção e combate a incêndio
(Decreto Estadual nº 42, de 17 de dezembro
de 2018);
V - O projeto deverá ser aprovado no Corpo
de Bombeiros, e entregue juntamente com o
certificado.
VI - Caso não exista rede pública de hidrantes
urbanos, a proponente do loteamento deverá
apresentar certidão emitida pelo Corpo de
bombeiros atestando a isenção de instalação
dos mesmos conforme previsto na Nota
Técnica nº 02-15:2019 que considera  a
possibilidade de ser postergada a exigência
da instalação de hidrante urbano, mediante
comprovação, através de Certidão da
Companhia Distribuidora de Água local, que
anexada ao processo para solicitação de
Certificado de Aprovação, quando não
houver rede pública de hidrantes urbanos;
VII – O projeto de águas pluviais deverá
viabilizar o escoamento, calculando-se
adequadamente
a vazão de cada bacia e ser dimensionado
segundo as normas técnicas estabelecidas pela
ABNT e padrões da municipalidade;
VIII – O projeto de esgotamento sanitário
deverá viabilizar o tratamento e o escoamento,
calculando-se adequadamente e ser
dimensionado segundo as normas técnicas
estabelecidas pela ABNT e padrões da
municipalidade.
Art. 13 - Os projetos das redes de energia
elétrica e iluminação pública deverão atender
ao seguinte:
I – Os entendimentos com a concessionária
serão realizados pelo empreendedor visando
à produção do projeto da rede de energia
elétrica dos loteamentos;
II – O empreendedor ficará com a incumbência
de apresentar o projeto, elaborado pela
concessionária, com a locação da posteação,

para aprovação do Município;
a) Será exigido declaração da concessionária
informando a possibilidade de fornecimento
de energia elétrica no empreendimento.
III – O empreendedor promoverá a elaboração
do projeto de iluminação pública em
obediência às normas da ABNT e padrões
admitidos pela municipalidade.
Art. 14 - Os projetos de arborização
atenderão ao seguinte:
I – Apresentar projeto compreendendo o
plantio de uma árvore adulta com altura
mínima de 1,80m (um metro e oitenta
centímetros) indicando a arborização das vias
na proporção de uma árvore para cada 3 lote,
nas calçadas e em ambos os lados das vias -
as árvores deverão estar situadas a cada divisa
de lotes;
II – As árvores deverão estar protegidas contra
acidentes e quebras.

CAPÍTULO IV

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art. 15 - A municipalidade poderá
complementarmente exigir a reserva de faixa
“non aedificandi” destinada a equipamentos
urbanos.
Art. 16 - Deverão ser apresentados memoriais
descritivos e especificações referentes aos
projetos de infraestrutura, arborização,
pavimentação, implantação, terraplanagem e
iluminação pública.
Art. 17 - A aprovação do empreendimento
está condicionada à apresentação de certidão
do Registro Geral de Imóveis da área objeto
do parcelamento, definida pela poligonal do
empreendimento, em nome do requerente
loteador empreendedor.
Art. 18 - O empreendedor deverá apresentar
cronograma físico-financeiro para execução
do empreendimento com prazo máximo de 4
(quatro) anos (art. 9º da Lei Federal nº 6.766,
de 19 de dezembro de 1979), indicando o
custo médio de um lote para estabelecimento
do número de lotes a serem hipotecados em
garantia da execução das obras de
infraestrutura.
Art. 19 - O empreendedor estará dispensado
das obrigações estabelecidas no artigo 18 caso
as obras não ultrapassem o prazo de 5 (cinco)
meses, caso em que outras condicionantes
serão apresentadas ao empreendedor quando
da análise dos projetos de loteamento.
Art. 20 - Finalizada a análise e estando o
projeto devidamente apto a aprovação, será
solicitada uma cópia em meio digital no
formato DWG georreferenciado, de todo o
projeto do loteamento, que deverá ser entregue
na Secretaria Municipal de Planejamento,
Gestão Estratégica e Obras objetivando a
atualização da base cadastral do Município.
Etapa condicionante à aprovação.
Art. 21 - Fica estabelecida, para essas DUS –
Diretrizes de Uso do Solo, a validade por 2
(anos) anos, nos termos da Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, devendo
ser emitidas em três vias de igual teor, sendo
uma para o requerente empreendedor, outra
para ser anexada ao processo administrativo
nº 4.661/2019 e a última para arquivo da
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão
Estratégica e Obras.

Art. 22 - Para emissão do respectivo alvará
de obras, deverá a EMPRESA TERRAS DO
SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS SPE EIRELI apresentar os projetos
completos e complementares, bem como o
licenciamento ambiental expedido pelo órgão
estadual competente, certidão do corpo de
bombeiros e as respectivas ART ou RRT,
emitidas pelo CREA ou CAU, de todos os
projetos componentes do Empreendimento,
bem como recolhimento de todas as taxas de
poder de polícia emitidas conforme legislação
municipal.
Art. 23 - Este Decreto entra em vigor da data
de sua assinatura.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 11 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIAS

PORTARIA Nº. 822, DE 03 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°
187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO  o que consta no

Processo Administrativo nº 3.147, de 14 de
setembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao servidor

SEBASTIÃO JESUS MEDEIROS, cujo
período fica estipulado em 03 (três) meses,
com início em 01/11/2020 e término em 29/

01/2021, exercendo o Cargo de Vigia,
matrícula sob n° 9410-3, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, referente ao
quinquênio 2011/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 03 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 823, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°

187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO  o que consta no
Processo Administrativo nº 3.817, de 03 de
novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de
saúde a funcionária MARILZA RIBEIRO

MACHADO, matrícula sob nº 9551-2,
ocupando o cargo de Inspetor de Alunos,
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lotada na Secretaria Municipal de Educação,

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com início
em 22/10/2020 e término em 20/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 824, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°

187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no
Processo Administrativo nº 3.817, de 03 de
novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de
saúde a funcionária GABRIELA ANDRADE
DE SOUZA, matrícula sob nº 9451-9,

ocupando o cargo de Gari, lotada na Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, pelo prazo
de 13 (treze) dias, com início em 26/10/2020

e término em 07/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 825, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°
187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no

Processo Administrativo nº 3.817, de 03 de
novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de

saúde a funcionária SANDRA HELENA DA
SILVA, matrícula sob nº 9418-5, ocupando o
cargo de Agente Auxiliar de Serviços

Municipais, lotada na Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, com início em 09/10/2020 e término em
07/11/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 826, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de

suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°
187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no

Processo Administrativo nº 3.817, de 03 de
novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento
de saúde da funcionária VANIA EDESIO
PINTO, matrícula sob nº 9196-2, ocupando
o cargo de Merendeira, lotada na Secretaria

Municipal de Educação, pelo prazo de 90
(noventa) dias, com início em 26/10/2020 e
término em 23/01/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de

novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 827, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°

187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no
Processo Administrativo nº 3.817, de 03 de
novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento
de saúde da funcionária JORDANA DE

ALMEIDA GIFFONI, matrícula sob nº
9553-3, ocupando o cargo de Agente
Administrativo Municipal, lotada na
Secretaria Municipal de Administração, pelo

prazo de 60 (sessenta) dias, com início em
24/10/2020 e término em 22/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 828, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°

187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no
Processo Administrativo nº 3.817, de 03 de
novembro de 2020;

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento

de saúde da funcionária SANDRA HELENA
VIEIRA DE SOUZA, matrícula sob nº 9201-
1, ocupando o cargo de Pedagogo, lotada na

Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo
de 90 (noventa) dias, com início em 29/10/
2020 e término em 26/01/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de

novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 829, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de

suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n°
187, de 30 de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no

Processo Administrativo nº 3.817, de 03 de
novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento
de saúde da funcionária MARIA DE
FATIMA DA COSTA, matrícula sob nº
9469-0, ocupando o cargo de Agente Técnico

Educador, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
com início em 31/10/2020 e término em 29/

12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 830, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que a regra do o Artigo

37, Inciso II, da Constituição da República
Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO o resultado do
Concurso Público – Edital 001/2018,

homologado através do Decreto nº 2.530, de
28 de maio de 2018, publicado no Informativo
Oficial do Município de Pinheiral nº 496, de

30 de maio de 2018;
CONSIDERANDO a prorrogação do prazo
de validade do Concurso Público – Edital 001/
2018, realizada através do Decreto nº 2.832,

de 30 de abril de 2020, publicada no
Informativo Oficial do Município de Pinheiral
nº 545, de 29 de maio de 2020;
CONSIDERANDO o que consta no Proces-

so Administrativo nº 3.815, de 29 de outubro

de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 03 de novembro

de 2020, pelo Regime Estatutário, JOSIANE
COELHO DOS SANTOS, aprovada no
Concurso Público - Edital nº 01/2018,
realizado em 15 de abril de 2018, para exercer

o cargo público efetivo de Assistente Social,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 831, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que a regra do o Artigo
37, Inciso II, da Constituição da República

Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO o resultado do
Concurso Público – Edital 001/2018,

homologado através do Decreto nº 2.524, de
11 de maio de 2018, publicado no Informativo
Oficial do Município de Pinheiral nº 495, de
15 de maio de 2018;

CONSIDERANDO a prorrogação do prazo
de validade do Concurso Público – Edital 001/
2018, realizada através do Decreto nº 2.832,

de 30 de abril de 2020, publicada no
Informativo Oficial do Município de Pinheiral
nº 545, de 29 de maio de 2020;
CONSIDERANDO o que consta no

Processo Administrativo nº 3.813, de 29 de
outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 26 de outubro
de 2020, pelo Regime Estatutário, POLIANA
SOARES DA SILVA, aprovada no Concurso
Público - Edital nº 01/2018, realizado em 15

de abril de 2018, para exercer o cargo público
efetivo de Agente Auxiliar de Serviços
Municipais, lotada na Secretaria Municipal

de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de
novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 832, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que a regra do o Artigo
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Brasil;
CONSIDERANDO o resultado do Concurso Público – Edital
001/2018, homologado através do Decreto nº 2.530, de 28 de

maio de 2018, publicado no Informativo Oficial do Município
de Pinheiral nº 496, de 30 de maio de 2018;
CONSIDERANDO a prorrogação do prazo de validade do
Concurso Público – Edital 001/2018, realizada através do

Decreto nº 2.832, de 30 de abril de 2020, publicada no
Informativo Oficial do Município de Pinheiral nº 545, de 29
de maio de 2020;

CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.812, de 29 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 16 de outubro de 2020, pelo

Regime Estatutário, MAYRA MIRANDA BAESSO,
aprovada no Concurso Público - Edital nº 01/2018, realizado
em 15 de abril de 2018, para exercer o cargo público efetivo
de Médico Endocrinologista, lotada na Secretaria Municipal

de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 833, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições

legais e,
CONSIDERANDO o que a regra do o Artigo 37, Inciso II,
da Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO o resultado do Concurso Público – Edital

001/2018, homologado através do Decreto nº 2.530, de 28 de
maio de 2018, publicado no Informativo Oficial do Município
de Pinheiral nº 496, de 30 de maio de 2018;
CONSIDERANDO a prorrogação do prazo de validade do

Concurso Público – Edital 001/2018, realizada através do
Decreto nº 2.832, de 30 de abril de 2020, publicada no
Informativo Oficial do Município de Pinheiral nº 545, de 29

de maio de 2020;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.814, de 29 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 03 de novembro de 2020, pelo
Regime Estatutário, THAIS NASCIMENTO MAGA-
LHÃES, aprovada no Concurso Público - Edital nº 01/2018,

realizado em 15 de abril de 2018, para exercer o cargo público
efetivo de Médico Neurologista, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

cia Cultural Aldir Blanc”, de 29 de junho de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.909, de 09 de
outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Designar, SILVIO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR,
matrícula nº 9674-7, ocupando o cargo de Assessor I, para
responder como Gestor Recebedor, por meio da Plataforma
Mais Brasil, nos termos da Lei Federal nº 14.017, “Lei de

Emergência Cultural Aldir Blanc”, de 29 de junho de 2020;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 04 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 835, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 529, de 23 de

dezembro de 2009 (art. 36 § 3º);
CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.851, de 04 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença gestação à servidora ALESSAN-
DRA DA SILVA, matrícula sob o nº 9654-1, ocupando o
cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de

Educação, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com início
em 28/10/2020 e término em 24/02/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 05 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 836, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de
dezembro de 2002;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.818, de 03 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a licença da servidora, ANELISE
SABENÇA DE OLIVEIRA MEDEIROS, matrícula sob o nº

9212-3, ocupando o Cargo de Agente Auxiliar de Serviços
Municipais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo
prazo de 10 (dez) dias, com início em 23/10/2020 e término
em 01/11/2020, para acompanhar sua filha que se encontra

em tratamento de saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 05 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de

dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde a
funcionária LUCIANE HELIMAR DA SILVA PASSOS,
matrícula sob nº 9331-7, ocupando o cargo de Merendeira,

lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de
30 (trinta) dias, com início em 19/10/2020 e término em 17/
11/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 838, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições

legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de
dezembro de 2002;

CONSIDERANDO o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de
novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde a
funcionária SIMONE CRISTINA DA SILVA MOTTA,
matrícula sob nº 9329-5, ocupando o cargo de Pedagogo, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 30 (trinta)

dias, com início em 29/10/2020 e término em 27/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 834, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições

legais e,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.017, “Lei de Emergên-

PORTARIA Nº. 837, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,

PORTARIA Nº. 839, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de

dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde a
funcionária JESSICA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA,
matrícula sob nº 9668-4, ocupando o cargo de Pedagogo, lotada

na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 07 (sete)
dias, com início em 04/11/2020 e término em 10/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 840, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,
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CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de

dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde a
funcionária LEILA MARIA PEIXOTO, matrícula sob nº
9476-7, ocupando o cargo de Operador de Máquina Roçadeira,

lotada na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo
prazo de 08 (oito) dias, com início em 01/11/2020 e término
em 08/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 841, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de
dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde ao
funcionário JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR, matrícula

sob nº 9424-8, ocupando o cargo de Operador de Máquina
Roçadeira, lotado na Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, pelo prazo de 08 (oito) dias, com início em 01/11/
2020 e término em 08/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 842, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de
dezembro de 2002;
CONSIDERANDO o que consta no Processo

Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde a
funcionária GERALDA DAS DORES DAMIÃO DE

CARVALHO, matrícula sob nº 9176-4, ocupando o cargo de
Agente Auxiliar de Serviços Municipais, lotada na Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, pelo prazo de 07 (sete) dias,

com início em 27/10/2020 e término em 02/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 843, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de
suas atribuições legais e,

PORTARIA Nº. 844, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de

dezembro de 2002;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da
funcionária ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, matrícula
sob nº 9473-6, ocupando o cargo de Agente Auxiliar de Saúde,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30

(trinta) dias, com início em 04/11/2020 e término em 03/12/
2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 845, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições

legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de
dezembro de 2002;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo

Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da

funcionária MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CABRAL, matrícula sob nº 9435-7, ocupando o cargo de
Professor I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, com início em 30/10/2020 e

término em 27/01/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº. 846, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de
dezembro de 2002;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da
funcionária MARCIA DOS SANTOS MATHIAS, matrícula

sob nº 9465-1, ocupando o cargo de Técnico em Serviços
Públicos, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, com início em 31/10/2020 e término
em 29/11/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 847, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o que consta na Lei nº 968, de 17 de
abril de 2017, alterada pela lei nº 1.067, de 20 de fevereiro de

2019;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.876, de 05 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a contar de 05 de novembro
de 2020, ROBSON VIEIRA SOUSA, do Cargo em Comissão
de Assessor III, com lotação na Secretaria Municipal de

Finanças.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA

PREFEITO

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei n° 187, de 30 de

dezembro de 2002;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo
Administrativo nº 3.875, de 05 de novembro de 2020;

RESOLVE
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde a
funcionária ISABELLA JULIANO ODORIZI CABRAL,
matrícula sob nº 9442-7, ocupando o cargo de Professor II,

lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de
07 (sete) dias, com início em 30/10/2020 e término em 05/11/
2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 06 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 848, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO no uso de suas atribuições
legais e,

CONSIDERANDO o que consta na Lei nº 968, de 17 de
abril de 2017, alterada pela lei nº 1.067, de 20 de fevereiro de
2019;
CONSIDERANDO  o que consta no Processo

Administrativo nº 3.906, de 05 de novembro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a contar de 03 de novembro

de 2020, THATIANE FELICIANO FERREIRA, do Cargo
em Comissão de Supervisor de Enfermagem, com lotação na
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 11 de novembro de
2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO
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PORTARIA Nº. 849, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 34 e segmentos, da Lei nº 187, de 30 de dezembro de

2002;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 2.740, de 15 de maio de
2017;
RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar a readaptação na função de Professor II “Com Restrições”, com início em
21/10/2020 e término em 18/04/2021, do funcionário MARCELO SOARES BARBOSA,
matrícula sob o nº 8716-6, exercendo o cargo de Professor II, lotado na Secretaria Municipal

de Educação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 11 de novembro de 2020.

EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO
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EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM IMÓVEL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO E ATA

CONCURSO PÚBLICO 01/2018
CONVOCAÇÃO

EDITAIS
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ATO Nº 014/2020

O GESTOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE PINHEIRAL – PINHEIRALPREVI, usando

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e;

CONSIDERANDO a decisão nos autos do processo

TCE/RJ nº 213.131-3/2013, pela recusa de registro

do ato concessório de aposentadoria da servidora

Carla Cristina Sobral Vieira;
CONSIDERANDO o disposto no art. 71, Inciso III da

Constituição Federal;

RESOLVE, anular o ato de aposentadoria 161/2013

da servidora Carla Cristina Sobral Vieira, Matricula

PMPinheiral nº 12700, inscrição no PinheiralPrevi nº

0466, determinando seu retorno à condição de

servidora ativa.

Publique-se

Registre-se e Cumpra-se

Pinheiral, 03 de novembro de 2020.

_____________________________

Vagner Machado Soares

Gestor do PinheiralPrevi

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
ATO REQUERIMENTO

ATOS DO PODER
LEGISLATIVO - INDICAÇÃO

PORTARIA

EXTRATO DE CONTRATO


