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Dispõe sobre concessão de LiseptbigiVe.  
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVOACORDO, aos 25.(vinte e cinco) „ 

_ 
DEUSANY BATISTA DE ASTRO 

Prefeita Municipal 

Deusany Batista de Castro 
Prefeita municipal 
Novo Acordo - TO 

dias do  roes  de fevereiro de 2022. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições que lhe conferemn Lei Orgânica Municipal. 	

44 
Considiiiando a necessidade  dc  obediência ao principio constitucional da legalidade, e a 

conveniência da administração pública; 

Considerando que a servidora preencheu todos os requisitos impostos no  art:  73, caput e 
parágrafos primeiro e terCeiro, da Lei 12/1997; 

Considerando o parecer juridico o" 10/2022, favorivel a concessão da licença por motivo 
de doença cm pessoa da familia. 

.RESOLVE:  

:-Art:  1° - Conceder  keno  por motivo de doença em pessoa da família, para a servidora 
municipal. LUZIA RODRIGUES DA SILVA, matricula funcional n° 117, Ocupante do cargo de 
A uxilia r de Serviços Gerais, admitida conforme termo de posse em 16 de agosto do ano de 2016, lotada 
na Secretaria Municipal 44 Educação desde Município, a partir do dia 01  dc  mama de 2022.  

Art.  2" - Esta Portaria  antra  em vigor na data de sua publicação revogando a Portaria n° 
015/2022. 
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