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DECRETO N° 1194, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração a pedido do
Servidor Efetivo Sr. RODRIGO FROIS UMA,
declara vacância de Cargo Público e
estabelece outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, com base nas atribuições que lhe são
conferidas através do Inciso H do Ari. 75 da Lei Orogênica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 34 da Lei 8.112/90, que aplica
subsidiariamente ao caso, segundo o qual "a exoneração de servidor ocupante
de cargo efetivo dar-se-á a seu pedido ou de ofício";

CONSIDERANDO que foi requerido peio Servidor Rodrigo Frois Lima, a sua
exoneração do cargo efetivo de Professor;

CONSIDERANDO que a exoneração do cargo efetivo a pedido, é o ato voluntário
e acarreta resolução do vínculo com o Poder Público nos termos do Art. 34 da
Lei 8.112/90, conforme Processo Administrativo n ° 001/2019,

DECRETA;

Art. 1° - Fica exonerado a pedido, o Servidor RODRIGO FROIS LIMA, a partir
de 29 de janeiro de 2019, do cargo efetivo de Professor, Matrícula n° 408,
portador do CPF n° 800.683.675-20 e RG n° 09057524-57 SSP/BA, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, admitido em 27 de março de 2007.

Art. 2° - Em virtude da exoneração de que trata este Decreto, fica vago o cargo
acima especificado, nos termos do Inciso l do Art. 33 da Lei 8.112/90.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 29 de janeiro de 2019, revogadas as demais disposições em contrário.
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