
DECRETO No 037, de 08 de feverciro de 2022.

"Disp6e sobre a demissAo pot abondorro de c@go
da semidora Sirlene Messiat da Silva, nafunna que
especilica e Ai ouias providAncias "

O PREFEITO MIJNICIPAI DE SANTA FE DE COIAS, Estado de Goiiis, no uso de suas
atribuig6es lcgais, e de conformidade com a legislag{o em vigor:

CONSIDERANDO que o Estatuto dos Servidores Mrmicipais em seu artigo 20, que € passivel
de demissao por abando[o de cargo a hterrupgao do cxe.cicio furlcional por mais de 30 (Eirta)
dias consecutivos ou 45 (quarcnta e cinco) htercalados, deDho do pedodo de 365 (trezentos e
sessenta dias);

CONSIDERANDO que a Servidora Efetiva Sirlene Messias da Silva CPF:990.102.081-68,
conc!$ada para o cargo de Auxiliar Administsativo, abrndonou sem justa causa o exerclcio de
suas fim95es por ;reriodo sup€rior a 30 dias, j6 que nao se tem notlcia do seu paEdeiro desde a
finalizageo da sua licenga por intercsse particular, a qual acabou em 30/l 12021;

CONSIDERANDO que mesmo ap6s verios contatos rcalizados com a servidora acima
mencioDadq de modo a pleitea. que a mesm8 retomasse ao seu cargo e suas firn9aes, a mesma
qu€dou-se inerte, por mais de 30 dias, crracterizando o abandono de cargo.

CoNideEndo, ainde, que fora feita a convocageo por edital da servidoE, publicada em
3l/0112022 em lomal de G.ande Circuhgao no Estado (Jomal Di6rio da msrha), determinando
o seu rEtomo no crrgo no prazo de 05 (citrco) dias, e que, decorrido tal prazo, a mesma neo
voltou as suas atividades labomis e sequcr apresentou quaisquer justificativas para sua aus€rlci4
rostando evidente, nos termos legais, o abandono de cargo;

Coosiderando, po! fim, que forarn cumpridos todas as noEtrativas legais sobre o caso em
questao, nos termos disciplinados pelo Estatuio dos Servidores Municipais;

DECRETA:

Artigo l'- Fica demitida oor abandono de car"go a servidora Sirlcne Messias dn Silv& CPFI
990.102.081-68.

Anigo 30 - Este decrEto enha em vigor na dats de sua publicagao.

Santa Fd de Goi6s/GO, 08 de fevereiro de 2022.
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