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 PORTARIA Nº 69/2020, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a revogação da 
Portaria nº 60/2019, de 03 de 
dezembro de 2019 que unificou 
matrículas de professora da 
servidora Edilene Bandeira 
G u i m a r ã e s  e  d á  o u t r a s 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 52, inciso VIII da Lei 
Orgânica do Município e,

ONSIDERANDO que foi verificado e constatado que a unificação de 
matrículas de professora da servidora Edilene Bandeira Guimarães, não observou o 
cumprimento de exigência do Edital nº 002/2019, no que se refere ao estágio probatório.

R E S O L V E:

 Art. 1º - Fica revogada a Portaria Nº 60/2019, 03 de dezembro de 
2019, que unificou matrículas de professora de história da servidora Edilene Bandeira 
Guimarães, em razão do não cumprimento do estágio probatório na data realização do 
seletivo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, em 26 de novembro de 2020.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

CIENTE:
EM ____/_____/______
______________________________________
EDILENE BANDEIRA GUIMARÃES

PORTARIA

Planejamento

Secretário

 

DECRETO N° 38/2020, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a Rescisão de 
t o d o s  o s  c o n t r a t o s  d e 
t r a b a l h o  p o r  t e m p o 
determinado, para atender a 
necessidade temporária de 
e x c e p c i o n a l  i n t e r e s s e 
público, celebrados pela 
Administração Pública do 
Município de Buriti Bravo - 
M A  e  d á  o u t r a s 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição 
Federal, segundo o qual a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 
como no inciso II do referido artigo, que determina que a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração;

CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos estabelecidos em 
lei editada por cada ente federado;

CONSIDERANDO que o Gestor Municipal está em final de 
mandato e precisa fazer adequações na folha de pagamento conforme dispõe a Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para fazer um fechamento 
em dia;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos Gestores Públicos de 
zelarem pela predominância dos princípios constitucionais, sobretudo da legalidade, 
moralidade e eficiência, além da necessidade de zelar pela correta aplicação de recursos 
públicos;
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DECRETA:

Art. 1° - Ficam RESCINDIDOS, em 30 de novembro de 2020, os 
contratos de trabalho de todos os servidores contratados por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art. 2º - A Administração Pública Municipal funcionará nesse restante de mandato com 
os servidores efetivos (concursados) e com os comissionados, no mínimo possível.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo - MA, 26 de novembro de 2020.

Cid Pereira da Costa
 Prefeito Municipal 

Planejamento

 

  
 

Clemens Pereira da Costa
  
 

Secretário

BURITI BRAVO - MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0524, QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020 [ PÁG. 02/02 ]


	Página 1
	Página 2

		2020-11-26T17:53:32-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2020-11-26T17:53:52-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347




