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VALOR TOTAL R$ R$ 146.700,00

Valor por extenso: cento e quarenta e seis mil e setecentos reais.

Vigência: de 12 (doze) meses.
Data: 12 de setembro de 2022.
Assinaturas: Unidade Coordenadora do Programa - UCP/PROMA-

BEN (Contratante)
 Rodrigo Silvano Silva Rodrigues (Coordenador Geral)
 NORTE TURISMO LTDA EPP (Contratada)
 Leonardo Guimarães Fontenele (Representante Legal)

Retificação da data na Portaria Nº032/2022 do FVOS – Fundo Ver-o-Sol.

Designando os Fiscais do contrato.

Onde se lê:
PORTARIA Nº 032 DE JULHO DE 2022.

Leia sê:
PORTARIA Nº 032 DE JUNHO DE 2022.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GEORGINA TOLOSA GALVÃO
Coordenadora Geral do Fundo Ver-o-Sol.

GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - GMB

PORTARIA Nº 453/2022 – GMB/PMB - BELÉM, 09 DE SETEMBRO DE 2022.

O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o Artigo 32 da Lei nº 9.050 de 27 de dezembro de 
2013;

Considerando o estabelecido na Lei Municipal nº 9.050 de 27 de dezembro de 
2013 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de 
Cargos Públicos da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém, Estado 
do Pará;

Considerando reunião técnica entre representantes da Prefeitura Municipal de Be-
lém (GMB, SEMAD e SEFIN) e as entidades de classe (SIGBEM e AGEMBE), onde 
foi acordado o prosseguimento ao processo de promoção funcional;

Considerando que foi tornado sem efeito a suspensão do edital de convocação nº 
002/2019, do Processo de Promoção Funcional por meio da Portaria nº 405/2022 pu-
blicado no Diário Oficial do Município de Belém nº 14.536 em 10/08/2022, pagina 06;

Considerando que o item 8 – Do requerimento para promoção funcional e item 9- 
Da avaliação documental, previstos no edital de convocação nº 002/2019, do Processo 
de Promoção Funcional, já foram cumpridas;

Considerando a necessidade de dar seguimento ao processo de promoção funcio-
nal aos servidores efetivos da Guarda Municipal de Belém para cumprimento das 2ª e 
3ª fases da 1º Etapa e das 2ª e 3ª Etapas do Edital retificado;

R E S O L V E :
Art. 1º Tornar publico a retificação do Edital nº 002/2019 referente ao processo 

seletivo de PROMOÇÃO Funcional dos servidores efetivos da Guarda Municipal de 
Belém de acordo com as normas estabelecidas na Lei nº 9.050/2013 e nas regras esta-
belecidas neste edital.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em 
contrário.

Guarda Municipal de Belém, 09 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOEL MONTEIRO RIBEIRO
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

EDITAL RETIFICADO DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2019

Processo de Promoção Funcional
Guarda Municipal de Belém

O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas 
atribuições legais, torna públicas as regras que nortearão os procedimentos referentes à 
PROMOÇÃO FUNCIONAL dos servidores efetivos da Guarda Municipal de Belém, 
do interstício de 2016 a 2018, nos termos da Lei Municipal nº 9.050/2013, Plano de 
Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores ocupantes de cargo efetivo da Guarda 
Municipal de Belém.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 - O presente edital trata do processo de PROMOÇÃO Funcional promovido 

pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Guarda Municipal de Belém para os 
servidores efetivos da Guarda Municipal de Belém, vinculados ao Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração estabelecida pela Lei nº 9.050/2013;

1.2 - Compete à Comissão Especial, designada pela Portaria nº 049/2022 – GMB/
PMB, realizar a análise dos requerimentos de Promoção Funcional, além de outras 
atribuições estabelecidas.

1.3 - O presente edital será divulgado no site oficial da Guarda Municipal de Be-
lém e publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Belém.

1.4 - O processo seletivo para Promoção Funcional será regido pela Lei nº 
9.050/2013, por este Edital e executado pela Comissão Especial, designada pela Porta-
ria nº 049/2022 – GMB/PMB.

1.5 - O processo seletivo para Promoção funcional será realizado com a aplicação 
de 03 (três) Etapas distintas, sendo elas:

1ª ETAPA de responsabilidade da Comissão Especial designada para este fim:
a) 1ª Fase: Recebimento dos pedidos da Promoção Funcional;
b) 2ª Fase: Analise Documental e dos demais critérios estabelecidos na Lei nº 

9.050/2013 e neste edital;
c) 3ª Fase: Publicação do Resultado Provisório dos habilitados para a 2ª Etapa.
d) 4ª Fase: Resposta de apresentações dos recursos.

2ª ETAPA corresponde ao Curso de Formação Específico de Classe, consoante 
com o estabelecido no Art. 49, II e V da lei nº 9.050/2013, sendo de responsabilidade 
da Divisão de Ensino da Guarda Municipal de Belém.

1.6 - Os servidores inscritos na Promoção Funcional para as classes III, IV e V e 
que estiverem na relação provisória dos habilitados, participarão da 2ª Etapa do pro-
cesso seletivo por meio do Curso de Formação Específico de Classe, consoante com 
cronograma a ser apresentado pela Divisão de Ensino.

1.7 - Os servidores inscritos na Promoção Funcional para as classes II e que es-
tiverem na relação provisória dos habilitados, participarão da 2ª Etapa do processo 
seletivo por meio da Entrega do Certificado de Conclusão do Curso de Formação Es-
pecífico de Classe, conforme cronograma em anexo a este edital.

3ª ETAPA corresponde a publicação da portaria com resultado final dos servido-
res habilitados à Promoção Funcional, expedida pelo Inspetor Geral da Guarda Muni-
cipal de Belém.

2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 – Em atendimento a previsão estabelecida pela Prefeitura Municipal de Belém 

terá direito a promoção funcional os servidores de cada classe que atenderem os crité-
rios estabelecidos na Lei º 9.050/2013 e neste edital.

3. DA PROMOÇÃO FUNCIONAL
3.1 - A promoção funcional é a passagem do servidor público efetivo da classe em 

que estiver enquadrado para a classe imediatamente seguinte, permanecendo no mes-
mo cargo aprovado em concurso público e nível enquadrado, baseando-se no tempo 
de efetivo exercício, avaliação de desempenho funcional, e capacitação e qualificação 
do servidor.

3.2 - A mudança de classe será sempre para a classe seguinte, observados os dis-
positivos da Lei nº 9.050/2013, somando-se dez por cento para cada classe do grupo 
funcional da guarda municipal, com mudança inicial para classe-II e incidente sobre o 
padrão de vencimento inicial da classe-I.

3.3. - A mudança de classe não acarretará alteração no cargo para a qual o servidor 
da guarda municipal da Prefeitura do Município de Belém prestou concurso público.

3.4 – Aos servidores do cargo de guarda municipal admitidos até a data de vigên-
cia Lei nº 9.050/2013, em consonância com o Art. 79, no primeiro processo de Promo-
ção Funcional, observar-se-á o interstício mínimo de três anos e os demais processos 
observarão o lapso temporal e demais requisitos na forma disposta nos arts. 32 e 44 da 
Lei nº 9.050/2013.

1ª ETAPA
4. DOS CRITÉRIOS PARA A PROMOÇÃO FUNCIONAL
4.1 – Os servidores que atenderem aos critérios estabelecidos na lei nº 9.050/2013 

e neste edital, estará habilitado a seguir as demais etapas do processo de promoção 
funcional, sendo:

4.1.1 – Interstício mínimo de três anos de efetivo exercício, na classe em que 
estiver enquadrado, equivale a um ponto a cada ano de exercício, pontuação mínima 
de três pontos e máximo de seis pontos de nota final, em observância ao Art. 79 da Lei 
nº 9.050/2013;

4.1.2 – Avaliação de Desempenho Funcional obtendo aproveitamento mínimo 
de sessenta pontos de média, extraído da média de todas as avaliações aplicadas no 
interstício, valorando dois pontos de nota final para cada ponto inteiro obtido acima 
do mínimo requisitado, atingindo o máximo de setenta pontos de nota final, não sendo 
considerada fração de ponto;

4.1.3 – Capacitação e Qualificação Profissional, o servidor público deverá com-
provar mediante certificado de conclusão com aproveitamento satisfatório em curso 
relacionado na área de atuação, valorando com pontuação máxima de vinte pontos de 
nota final, assim distribuídos:

a) Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento com carga horária igual ou superior 
a cento e vinte horas-aulas e poderão ser apresentados em mais de um certificado a 
contar da vigência da Lei nº 9.050/2013 até o ano de 2018, e os cursos de caráter 
acadêmico (graduação), poderão ser apresentados independentes do ano da conclusão 
até o ano de 2018, desde que não tenham sidos usados em outra evolução funcional, 
equivalendo cinco pontos de nota final;

b) Conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu ou correlatos, com carga 
horária igual ou superior a trezentos e sessenta horas-aulas, poderão ser apresentados 
independente do ano da conclusão, até o ano de 2018, desde que não tenham sidos 
usados em outra evolução funcional: cinco pontos de nota final;

c). Conclusão de curso de mestrado, poderão ser apresentados independente do 
ano da conclusão, até o ano de 2018, desde que não tenham sidos usados em outra 
evolução funcional: cinco pontos de nota final;

d) Conclusão de curso de doutorado poderão ser apresentados independente do 
ano da conclusão, até o ano de 2018, desde que não tenham sidos usados em outra 
evolução funcional: cinco pontos de nota final.

4.1.4 - Caso o servidor tenha mais de um certificado/Diploma de pós-graduação, 
mestrado ou doutorado, apenas um certificado/diploma pontuará, sendo vedada a acu-
mulação de pontos na mesma categoria de conclusão de curso.

4.1.5 - Aos servidores com certificados de conclusão com aproveitamento favo-
rável nos cursos de capacitação e ou qualificação profissional, correspondente à classe 
do respectivo grupo funcional, serão aceitos mediante a observância dos seguintes cri-
térios, concomitantemente:

4.1.5.1. não terem sido usados para o ingresso no cargo, para a progressão ou 
promoção funcional;

4.1.5.2. serem da área de atuação, equivalente ou afim ao desempenho de suas 
funções pertinentes ao cargo de provimento efetivo de que é titular;

4.1.5.3. Os cursos apresentados para promoção funcional deverão ser ministrados 
por Centros de Estudos e Formação do Município de Belém ou por Escola de Governo 
própria, ainda por instituição credenciada ou registrada em órgão de educação federal, 
estadual ou municipal de caráter presencial ou na modalidade EaD.

4.1.5.4. Os cursos de capacitação e aperfeiçoamento com a carga horária mínima 
de cento e vinte horas/aulas que forem apresentados com certificação de ensino EaD, 
deverão ser de órgãos oficiais Federais, Estaduais ou Municipais ou os credenciados 
junto à Associação Brasileira de Educação a Distância.
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5. DA MUDANÇA DE INTERSTÍCIO E DA VEDAÇÃO AO PROCESSO 
DE PROMOÇÃO

5.1.1 - Para efeito do interstício mínimo para a Promoção Funcional, não se conta 
o tempo em que o servidor estiver:

Licença:
a. não remunerada;
b. acima de sessenta dias, para tratamento de saúde;
c. acima de trinta dias, por motivo de doença em pessoa da família;
d. para atividade política;
e. por motivo de afastamento do cônjuge;
f. para tratar de interesse particular.

Afastado por:
a. exercício de mandato eletivo;
b. estudo no exterior, exceto com envio pela guarda municipal da Prefeitura do 

Município de Belém;
c. missão no exterior, exceto com envio pela guarda municipal da Prefeitura do 

Município de Belém;
d. afastamento preventivo determinado pela Corregedoria ou Comissão Disciplinar;
e. prisão decorrente de decisão judicial definitiva e transitada em julgado;
f. servir em outro órgão ou entidade que não seja vinculada à Administração Di-

reta ou Indireta do Município de Belém.
5.1.2 - Ocorrido afastamento ou licença por motivo de tratamento de saúde ori-

ginário de acidente em horário de trabalho será considerado o tempo em que estiver 
de licença ou afastado, para efeitos de interstício mínimo para a promoção funcional.

5.1.3 - É vedada a promoção do servidor público da guarda municipal da Prefei-
tura do Município de Belém que:

Durante o interstício tiver:
a. faltado mais de três dias a cada ano sem justificativa;
b. sofrido punição administrativa disciplinar;
c. reprovado na avaliação permanente de desempenho.
d. sido exonerado de cargo de provimento comissionado ou função gratificada por 

motivo disciplinar.

Estiver:
a. em estágio probatório;
b. cumprindo pena decorrente de processo disciplinar;
c. deixado de realizar avaliação de desempenho, por sua responsabilidade;
d. lotado fora do âmbito de órgão ou entidade que não seja vinculada à Adminis-

tração Direta ou Indireta do Município de Belém.

2ª ETAPA
6. DA ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DO CURSO ESPECÍFICO DE 

CLASSE
6.1 – Os servidores habilitados provisoriamente na 1ª Etapa, para a classe em que 

estiver participando, deverão entregar o certificado de conclusão de curso especificado 
para a Formação de Classe, conforme quadro abaixo:

Item Classe Período da entrega Local/Hora

1 Para Classe II 03 a 07/10/2022 Comissão Especial de Evolução Funcional – Avenida Duque 
de Caxias, nº 394 – Marco no horário de 8h30 às 15h302 Para Classe III, IV e V 21 a 25/11/2022

6.2 - Os servidores inscritos na promoção funcional para as classes III, IV e V e 
estiverem na relação provisória de habilitados; participarão da 2ª Etapa do processo 
seletivo por meio do Curso de Formação Específico de Classe, consoante com crono-
grama a ser apresentado pela Divisão de Ensino.

6.3 - Os servidores inscritos na Promoção Funcional para as classes II e estiverem 
na relação provisória de habilitados, participarão da 2ª Etapa do processo seletivo por 
meio da Entrega do Certificado de Conclusão do Curso de Formação Específico de 
Classe, conforme cronograma apresentado no item 6.1.

7. DO REQUERIMENTO PARA A PROMOÇÃO FUNCIONAL
7.1 – O servidor deverá entregar o requerimento para Promoção Funcional no 

período de 23/12/2019 a 24/01/2020, na sede da Guarda Municipal de Belém, localiza-
do na Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 1400, de Segunda à Sexta-feira, das 8h30 às 
15h30, exceto pontos facultativos e feriados.

7.2 – O requerimento deverá estar devidamente preenchido e assinado, conforme 
modelo do Anexo I. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de in-
teira responsabilidade do candidato, tanto quanto, as consequências de eventuais erros 
no preenchimento.

7.3 – Não serão aceitos entrega de requerimento para Promoção Funcional fora 
do prazo previsto no cronograma do anexo IV, exceto se no período da inscrição, o 
servidor estiver com pendencia na Avaliação de Desempenho Funcional-ADF, sendo 
assegurado o direito de realizar a inscrição, em período adverso ao prazo estabelecido 
neste edital, garantindo o direito da participação, até o limite dez dias antes da Publi-
cação do Resultado Provisório.

7.4 – A entrega dos documentos, para a promoção funcional, não gera direito 
adquirido ao servidor requerente.

7.5 – Deverão ser entregues os seguintes documentos, devidamente preenchidos:
a) Requerimento de solicitação para o processo seletivo à Promoção Funcional, 

conforme Anexo I;
b) Declaração do cumprimento de realização da Avaliação de Desempenho Fun-

cional, consoante com o Art. 44, II da Lei nº 9.050/2013, conforme Anexo II;
c) Declaração de Cumprimento de Cursos de Capacitação e Qualificação Profis-

sional, consoante com o Art. 44, III alíneas “a, b, c, e d” da Lei nº 9.050/2013 conforme 
anexo III;

d) Apresentação dos Certificados de Capacitação e Qualificação Profissional, con-
soante com o Art. 44, III, alíneas “a, b, c, e d” da Lei nº 9.050/2013 e estabelecidos 
neste edital conforme itens 4.1.3 a 4.1.5.4.

d) Apresentação do Certificado de Conclusão do Curso de Formação Específica de 
Classe, consoante com o Art. 49, II, III, IV e V da Lei nº 9.050/2013.

7.6 – Na impossibilidade de comparecimento para entrega da documentação, o 
servidor deverá mandar representante munido de procuração.

8. DA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL
8.1 – A comissão especial de avaliação do processo seletivo para Promoção Fun-

cional, irá realizar a analise dos documentos entregues durante a inscrição e apurar o 
cumprimento dos demais requisitos impeditivos previstos na Lei nº 9.050/2013 e no 
presente edital e somente após, emitir o parecer conclusivo e o relatório com o resulta-
do provisório do pedido de Promoção Funcional.

9. DOS RECURSOS
9.1 – Após a publicação da relação nominal dos servidores que tiveram a solici-

tação deferida e indeferida, será admitida a interposição de recursos junto à comissão.
9.2 – O prazo para interposição de recurso junto a instância superior será de 7 

(sete) dias, após a divulgação ou publicação do resultado provisório, conforme com o 
cronograma apresentado no anexo IV deste edital.

9.3 – Só será aceito o recurso interposto formalmente, no protocolo da Guarda 
Municipal de Belém e, contendo o nome, a lotação, o cargo e a matrícula, devendo o 
mesmo ser formulado com base em argumentos claros e objetivos.

9.4 – Não serão reconhecidos como recurso, meros protestos ou manifestações 
desprovidas de fundamento, ou ainda, recurso encaminhado por e-mail ou outros meios 
eletrônicos.

9.5 – Não serão aceitos recursos, encaminhados fora do prazo previsto neste edital.
9.6 – A instancia superior, qual seja, a Comissão Especial de Promoção Funcional 

analisará o acolhimento do recurso, devendo emitir parecer opinando pelo provimento 
ou não, o qual será deliberado pelo deferimento ou indeferimento pelo Inspetor Geral 
da Guarda Municipal de Belém.

9.7 – A não interposição de recurso, implica na aceitação do deferimento ou inde-
ferimento da inscrição para a Promoção Funcional.

3ª ETAPA
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1 – Após as analises documentais e atendimento dos requisitos estabelecidos 

na Lei 9.050/2013 e neste edital, será publicado no Diário Oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Belém e divulgado no site oficial da Guarda Municipal de Belém, a relação 
dos servidores por classe, habilitados provisoriamente à 2ª Etapa e posteriormente a 
publicação da portaria dos servidores habilitados à promoção funcional, expedida pelo 
Inspetor Geral, conforme cronograma do Anexo IV.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. - O servidor, em efetivo exercício, que obtiver habilitação para procedi-

mento de promoção funcional, avançará, apenas, uma classe a cada vez, de forma se-
quencial, não podendo ser antecipado o avanço de classes, em consonância com o 
estabelecido na Lei nº 9.050/2013.

11.2 - Após o servidor ser enquadrado em sua nova classe, reinicia-se, então, nova 
contagem de tempo, registros, anotações e avaliações com interstício mínimo de cinco 
anos de efetivo exercício na classe em que estiver enquadrado, para efeito de apuração 
de promoção funcional futura.

11.3 - Caso o servidor não alcance os requisitos para a promoção funcional, per-
manecerá na classe em que se encontrar.

11.4. – O cronograma para o processo de promoção funcional está previsto no 
Anexo IV deste Edital o qual poderá sofrer alteração pela necessidade da adminis-
tração.

11.5. – Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial de Evolução 
Funcional e posterior acato pelo Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém, obser-
vados os princípios legais.

Belém, 09 de setembro de 2022.

JOEL MONTEIRO RIBEIRO
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

ANEXO I

Requerimento para Promoção Funcional
Á:

Presidente da Comissão Especial de Evolução Funcional

Nome Completo:

Endereço Completo:

Nome Funcional: Classe:

Matrícula: Unidade de Lotação:

Telefone de Contato1: Telefone de Contato 2:

Vem requer a vossa senhoria nos termos da Lei Municipal nº 9.050/2013 - que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remu-
neração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém:

EVOLUÇÃO FUNCIONAL: ____________________________
CLASSE PRETENDIDA:_______________________________

Belém/PA,           de                               de 2019.
________________________________________________________________

Assinatura do Servidor

ANEXO II

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REALIZAÇÃO
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL

Eu,                                                                                                                                         , 
matrícula                                              declaro para fins de Promoção Funcional que 
cumpri as etapas previstas na Avaliação de Desempenho Funcional-ADF, consoante 
com o Art. 44, II da Lei nº 9.050/2013, conforme cópia em anexo, da homologação 
publicada no Diário Oficial do Município de Belém.

Belém/PA,           de                               de 2019.
______________________________________________________________

Assinatura do Servidor
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CURSOS 
DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Eu,                                                                                                                                         , 
matrícula                                              declaro para fins de Promoção Funcional que possuo 
Cursos de Capacitação e Qualificação profissional com a carga horária consoante com 
o Art. 44, III da Lei nº 9.050/2013, conforme certificados comprobatórios:

(     ) curso de capacitação ou aperfeiçoamento, com carga horária igual ou supe-
rior a 120h/aulas: 5 pontos de nota final.

(     ) curso de pós-graduação lato sensu ou correlatos, com carga horária igual ou 
superior a trezentos e sessenta horas-aulas: cinco pontos de nota final.

(     ) curso de mestrado: cinco pontos de nota final.
(     ) curso de doutorado: cinco pontos de nota final.

Observação: ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Belém/PA,           de                               de 2019.
______________________________________________________________

Assinatura do Servidor

ANEXO IV

CRONOGRAMA

ITEM ATIVIDADE PERÍODO

1 Prazo de Recebimento do Requerimento de pedido da Promoção Funcional 23/12/2019 a 24/01/2020

2 Resultado Provisório 24/08/2022

3 Prazo para interposição de Recurso 25/08 a 02/09/2022

4 Devolutiva do Recurso 28/09/2022

5 Prazo para apresentação do certificado do Curso de Formação Especifica de Classe 
para os habilitados a classe II 03 a 07/10/2022

6 Prazo para apresentação do certificado do Curso de Formação Especifica de Classe 
para os habilitados a classes III, IV e V 21 a 25/11/2022

7 Resultado Provisório dos habilitados há promoção funcional para os servidores 
aptos as Classes II a V 02/12/2022

8 Prazo para interposição de Recurso 05 a 09/12/2022

9 Devolutiva do Recurso 14/12/2022

10 Portaria com resultado final da homologação da promoção funcional para os servi-
dores aptos as Classes II a V 22/12/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

DECRETO Nº. 105.144/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar ALESSANDRA DOS SANTOS FIGUEIREDO do cargo comissionado 

de DAS – 201.8 - Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a contar de 01 de setembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.137/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ALINE HOLANDA CARDIM do cargo comissionado de DAS 

– 201.8 – Chefe do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos da Secretaria Municipal de 
Finanças, a contar de 01 de setembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.136/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar ALINNE PEREIRA DOS SANTOS do cargo comissionado de Assessor 

Superior DAS – 202.5 da Agência Distrital de Mosqueiro, a contar de 01 de setembro 
de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.151/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar CAIO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES DA SILVA do cargo co-

missionado de DAS – 201.6 – Chefe do Setor de Entomologia do Departamento de Vi-
gilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de setembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.159/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar CINTHIA DE CASTRO SANTOS do cargo comissionado de DAS – 

202.6 – Gerente do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS da Secretaria Municipal 
de Saúde, a contar de 01 de setembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.138/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar HEITOR TULIO SILVA DE MORAES do cargo comissionado de  

Assessor Superior DAS – 202.7 da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de 
setembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.141/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO do cargo comissionado de 

Assessor Superior DAS – 202.6 da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de 
agosto de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.146/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar LUCIVAL DA CUNHA CARDOSO do cargo comissionado de As-

sessor Superior DAS – 202.6 da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de 
setembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.140/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MARY BRAGA HARADA do cargo comissionado de As-

sessor Superior DAS – 202.7 da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de 
setembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 105.153/2022 – PMB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,
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