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MUNICÍPIO DE ITORORÓ
CNPJ 13.752.993/0001-08

DECRETO 192/2021
“Dispõe sobre pedido de exoneração do
servidor público municipal que indica e dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, ESTADO DA BAHIA, no uso legal de suas
atribuições,
Considerando que em 27 de setembro de 2021 o servidor municipal Nelson Batista da
Silva requereu a este Chefe do Poder Executivo Municipal sua exoneração do serviço público
municipal;
Considerando que no mesmo ofício o referido servidor solicitou também que antes de ser
exonerado lhe seja concedida 02 licenças prêmio referentes aos períodos 2008/2013 e 2013/2018,
e 05 férias referentes aos períodos 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2019/2020, 2020/2021 e os
proporcionais de 13º e férias de 2022;

DECRETA:

Art. 1º - Após o gozo dos períodos de férias e licenças prêmio a que tem direito, fica exonerado,
a pedido, do serviço público municipal, o servidor Nelson Batista da Silva, ocupante do cargo de
Gari, inscrito sob o nº de matrícula 403.
Art. 2º - Proceda-se o Departamento de Pessoal os devidos registros e anotações.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itororó, em 14 de outubro de 2021.
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DECRETO 193/2021

“Dispõe sobre pedido de exoneração de servidor
público municipal que indica e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, ESTADO DA BAHIA, no uso legal de suas
atribuições,
Considerando que o servidor público municipal Éder Nunes Silva requereu a este Chefe
do Poder Executivo Municipal sua exoneração do serviço público municipal;
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, do serviço público municipal, o servidor Éder Nunes Silva,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, de matrícula nº 1238, com efeito retroativo ao
dia 08 de outubro de 2021.
Art. 2º - Proceda-se o Departamento de Pessoal os devidos registros e anotações.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itororó, em 15 de outubro de 2021.
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