
Aeguta C%ug4aZu/e CJ/4an"a
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 326/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo e

contém outras providencias

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e
gozo de suas atribuições legais, e com frndamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baixar
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e a entrar em exercício a vista de classificação em concurso público no

001/2016, o -servidor, BRUNO GOMES BARBOSA,brasileiro, solteiro, advogado,portador
do CPF. >0091.382.716-99, cédula de identidade no MG-l.66599939 expedida pela
SSP/MG,residente e domiciliada na Rua Carmo Cascardo, no 21- Apto 203, centro, nesta
cidade de Mar de Espanha/MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário,
nos termos da Lei no 1.262/2009 e suas alterações posteriores de Advogado I, que faz parte
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se .

Dado e passado neste paço m •cipal, ao 2dias do mês de maio de 2018.

elingto rcos Rod gues
Prefeito Mu icipal

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 22108105 0 PERIO

DE os

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Bardo de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

ADVOGADO 1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO SR. BRUNO GOMES BARBOSA.

Aos 02 dias do mês de MAIO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu 0 SR. BRUNO GOMES BARBOSA,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Advogado I. Assim entra no

exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos

direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o

de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a

que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens

superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao

público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou

esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da

Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das

funções que lhes são cabíveis.

o M cos o •gues
Prefeio unicipa

Jair Ferre a e Oledo

Diretor de Re ursos Humanos

BRUNO GOMES BARBOSA.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 452/2020

Ementa: '"Que nomeia aprovada no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha. Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no afligo 57, inciso VI. da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

O Art. 1 0 - Fica nomeada. em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Rosana

Medeiros Kaizer Rossignoli, brasileira, advogada, inscrita no CPF sob o no 100.003.866-18,

portadora do RG MG-16.523.852, expedida pela PCMG, residente e domiciliada na Rua Elias Azzi,

564, bairro Nossa Senhora das Mercês, em Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento

efetivo de regime estatutário. nos termos da Lei no 1.262/2009, de Advogado II, que faz parte do

quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício

em 18/03/2020, nos termos do art. 18, SS 1 0, do mesmo ('odex.

Art. 20 - As atribuições. competências, deveres. vencilnentos. e demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior. estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato. os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal. aos 05 déas do n A s de março de 2020.

11 0 Mar os Ro

Prefeito unici 11
PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERIODO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 Fax. (32) 3276-2828



Cf/Zatc/e CJ/4eun%zc
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
ADVOGADO 11 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE ROSANA MEDEIROS KAIZER ROSSIGNOLI DE
MELO.

Aos 02 dias do mês de MARÇO do ano de 2020, nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e
perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de
Toledo, compareceu o Sr.(a) Rosana Medeiros Kaizer Rossignoli de Melo,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de
provas e títulos para a nomeação no cargo de Advogado II. Assim entra no exercício
de suas funções, no dia 02 março de 2020, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres
enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
Instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por
sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento
de situação de interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar
ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio
público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e
pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições
relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom
cumprimento das funções que e são cabíveis.

m o M os R igues Jair Ferre' de Toledo
Prefeit Muni •pal Diretor de ursos Humanos

Rosana N eiros K',uzer ssiga oli de Melo.

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG
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ouo„v-ooo - ÉSiAL)0 MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 424/2019

F.mentp: âPiovuaa no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias

O Prefeito d». ue Minas Gerats, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art• . - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra.
Fernanda Martins Rezende, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o no 071.734.516-55,
portadora do RG - MG-13.587.860, expedida pela PCMG, residente e domiciliada na Rua Dulcineia

de Souza Castro Esteves - 78, Jardim Eldorado, Mar de Espanha, a ocupar o cargo de provimento

efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Agente Fiscal. que faz do

uc pessoal da Prefeitura iviumclpal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em

16/09/2019.

Art. 2 0 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigÕ anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

O Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 dias do mês de setembro de 2019.

POR
e In Mar os Ro igues

NV retMvvv
Prefeito Municipal

CCI

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36 640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

AGENTE FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) FERNANDA MARTINS REZENDE.

Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2019, nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e

perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de

Toledo, compareceu o Sr.(a) Fernanda Martins Rezende, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos

para a nomeação no cargo de Agente Fiscal. Assim entra no exercício de suas
funções, no dia 16 de setembro de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres
enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
Instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por
sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento
de situação de interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar
ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio
público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e
pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições
relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom
cumprimento das ftinções que Ih são cabíveis.

elingto M os Ro rigues
Prefeit Munici al

Jair Ferreir de oledo
Diretor de Rec sos Humanos

Fernanda Martins Rezende

Praça Barão de Ayuruoca, 53 - Centro
Mar de Espanha -MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 270/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica
Municipal, c/ca Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores, resolve baixar

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no concurso

público no 002/2016, a servidora Lucilia Oliveira Mantuani, brasileira, casada, portadora do

CPF. NO 073.005.116-19 residente e domiciliada na Rua Estevão Pinto, no 219/301, centro.

nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime
estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Agente Fiscal, que faz parte do quadro de

pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 2 0- AF atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinente
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei r

.262/2000 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado podeiú
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executado s

conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a parti
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias d mês de março de 2018.

IN TONM COS DRI UES
PREFEIT MUNIC PAL PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGÂNICA 819, 22108105)

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, n o 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCíCIO PARA O CARGO DE AGENTE

I•LSCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DA Sie. LUCILIA OLIVEIRA MANTUANI.

Aos OI dia do Inês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas

dependências da Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca —

53, Centro, Mar de Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal

Welington Marcos Rodrigues e perante Illinn, Diretor do Departamento de

Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, connpareceu a SI". Incilia ()lis eira

Mantuani, devidamente convocado(a), enn decorrência de aprovação em

concurso público de provas e títulos para nonneação no cargo de Agente Fiscal.

Assinn entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste

monnento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza

ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as

protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência enn razão do cargo, zelar pela economia do

nnaterial e a conservação do patrinnônio público, manter conduta compatível com

a moralidade adnninistrativa, ser assícluo e pontual ao serviço, tratar com

O
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das

funções que lhes são cabíveis.

lingt M cos R •igues Jair Fe• Ir e Toledo

Prefeit unicipal Diretord ecursos Humanos

Elicilia OI eira N/lantuani

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP.36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 271/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provintento efetivo
contén outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânic

Municipal, c/ca Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores, resolve baix

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação em concurs,

público no 002/2016, a servidora Olivia Bortolassi Netto, brasileira, solteira, portadora

CPF. NO 095.846.406-58, residente e domiciliada na Rua Linchon Machado de Miranda,

62, centro, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Assistente Social, que faz parte

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes
ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela Lei '

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pod

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executaCc :

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a •

de 04/04/2017

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

LN O MA COS UESp0RTARIA PUBLICADA POR
PREFEIT UNICI AL

(LEI ORGÂNICA 819, 22108105)

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca. no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCiCIO PARA O CARGO DE
XSSISTENTE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DA Siza. OI.IVIA BORTOLASSI N'ET'I'O.

Aos 04 dias do mês de do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça BaÑo de A}uruoca —e 53, Centro, Mar de

EspanhaMG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a se. Oli\ia Bortolassi Netto, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Assistente Social. Assim entra no exercício

de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e

deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de

exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que

servir, observar as normas legais e regulamentares, climprir as ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da
Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do património público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

o
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e lingto Ma o Ro gues
Prefeito M nicipa

Jair Fer- ira de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Olivia Bortolassi Netto

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01
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CEP 36640noo ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 272/2018.

Ementa. "Que nonwia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e
gozo de suas atribuições legais. e com fundamento no artigo 57 inciso VI da I,ei Orgânico
Municipal, Uca Lei complementar n o 1.262/2009 e suas alterações posteriores, resolve baixar
a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada e designada a entrar em exercício a vista de classificação em concurso

público no 001/2016. a servidora Roberta Maia e Silva André, brasileira, portadora do CPE

NO 067.882.146-1 1 residente e domiciliada na Rua Carmo Cascardo. no 99, centro. nesta

cidade de Mar de Espanha/MG.aocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário.

nos ternnos da Lei no 1.262/2009. de Auxiliar Administrativo II, que faz parte do quadro de

pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres. vencimentos. e demais disposições atinentes
ao cargo. previsto no artigo anterior. esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei

I e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, oservidor ora nomeado podera

O
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforllle determinação.

Art. Y' - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus etéitos a partil-

de 03/04/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal. a s 02 dias d mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR L NGTONM RCOSR ES
PREFEIT MUNICI AL

(LEI ORGÂNICA 819, 22108105) NO

CB 3

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36 640-000

Telefone: (32) 3276-1225



Uvenez/uta Q/%cmq4uZc/o (êÇ%btc/o cuanza
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE MAR DE ESPANHA DA Sie. ROBERTA MAIA E SILVA

ANDRÉ.

Aos dia do mês de ABRIL do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a SI". Roberta IVIaia e Silva André, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Auxiliar Administrativo II. Assim entra no

exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos

direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o

de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a

que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens

superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao

público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou

esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da

Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do património público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das

funções que lhes são cabíveis.

ellin to M I os R rigues

Prefeito Inicip c I

Jair Fer ira e Toledo

Diretor de ecursos I lumanos

Roberta Maia e Silva André

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP.36640-000 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 273/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica
Municipal, c/ca Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores, resolve baixa-

a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação em concurso

público no 002/2016, a servidora Daniela Delgado de Rezende brasileira, portadora do CPE.

NO 141.295.216-67 residente e domiciliada na Rua Antero Dutra, no 38, centro, nesta cidade

de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos

termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar Administrativo II, que faz parte do quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 2 0- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela Lei 1

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, oservidor ora nomeado pode) á

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir

de 24/04/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR NG O MA COS RO GUES

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO ERIODO PREFEITO UNICIPAL

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP 36640-000 - ESTADO OE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E E X ERCICIO PAR \ O CARGO

ADMINISTRA Tl\o II D PREFEITURA MUNICIP DE MAR

DE ESPANHA DA DE

Aos 24 dias do mês de X BRII, do ano de nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departatnento de Recursos I lurnanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. l)aniela I)elgado de Rezende,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Auxiliar Adrninistrativo II.
Assim entra no exercício de suas lilnções, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as infortuações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e 11 t n M cos Ro rig s
Prefeito unicipa

Jair Fe • Ira de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

DalqovdP CIL

Daniela Delgado de Rezende

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 274/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica
Municipal, c/ca Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores, resolve baixar

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designada ao exercício imediato a vista dc classificação no concurso

público no 002/2016, a servidora Sthefany Caetano Maurício brasileira, solteira, portadcra
do CPF. NO 108.801.626-00 residente e domiciliada na Avenida Belo Horizonte s/n0, bai:ro
Monte Líbano, nesta cidade de Mar de Espanha/MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo
de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar Administrativo II,
faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinenves
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pod grá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir
de 24/04/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AF
INGT M OS R RIGUES

(LEI ORGÂNICA 819, 22108105) NO PE ODOPREFEIT UNICIPAL

D

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

AUXILIAR ADMINISTR \TIVO 11 DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE MAR DE ESPANHA DA Sie. ST" EFANY CAETANO

MAURICIO.

Aos 24 dia do mês de ABRIL do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Sthefany Caetano Maurício,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Auxiliar Administrativo II.

Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do património público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

in o M os R ues
Prefeito nicip I

Jair Ferr a de Toledo
Diretor de cursos Humanos

IOQzut¿cc0
Sthefany C' tano Maurício

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01
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CEP 36640000 • ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO E X E C UTIVO MUNICIPAL N O 393/2019

Ementa. "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/20/6 para
ocupar cargo de provimento efetlro, e
contém outras providencias

O Prefeito Mumcipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da I Orgânica Municipal, c/c a

Ler Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 Fica nomeada, em ramo dc classificação no concurso público no 002/2016. a Sra.
Giovana Rodrigues Milan, brasileira, portadora do CPF no 139.088.227-69, residente e
domiciliada na Rua Dom Luiz Onone, 985, bairro Jardim Guanabara, neste Município, a ocupar o
cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar
Administrativo II, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de
EspanhwfMG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 2 0 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vcncimcntos, c dcmais disposições atincntcs ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 ias do ês de maio de 2019.

e In to M os Rod •igues
Prefeito lunicipal

PORTARIA 
PUBLICADA POR

819, 
22108105) 

NO

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro -- Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828
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CEP 36640000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
AU X ILIAR AD M INISTRATIVO 11 DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE M A R DE ESPANHA DO(A) SR.(A) GIOV RODRIGUES
MILAN.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Gim ana Rodrigues IMilan, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Auxiliar Administrativo II. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de
maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal,
as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela
economia do material e conservação do património público, manter conduta

O compativel com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar
com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que
lhe são cabiveis.

e Ingto M o Ro gues
Prefeit unici al

Jair Ferr ra de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Giovana Rodrigues Milan

Praça Barão de Ayuruoca, 53 Centro
Mar de Espanha — MG
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 403/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal dc Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/200.9, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Leal de

O Lima Ribeiro, brasileira, portadora do CPF no 690.819 0.56-00, residente e domiciliada na Rua

Dulcineia de Souza Castro Esteves, 106, bairro Jardim Eldorado, neste Município, a ocupar o cargo

de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar de

Serviços Gerais, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de

Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, compctências, dcvcrcs, vcncimcntos, c dcmais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 dias do ês de maio de 2019.

n o Ma os Ro igues
Prefeito lunicip I

POR
\OOO

xss:.

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 Fax: (32) 3276-2828
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DO(A) SR.(A) LEAL DE
LIMA RIBEIRO.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Leal de Lima Ribeiro, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Auxiliar de Seniços Gerais. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de
maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal,
as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela
economia do material e conservação do patrimônio público, manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar
com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que
lhe são cabíveis.

e Ingt n M co drigues
Prefei Municipal

Jair Ferr a e ofedo
Diretor de R cursos Humanos

Leal de Lima Ribeiro

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 383/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público no 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Maria

O Elisabeth Souza, brasileira, portadora do CPF no 071.734.526-27, residente e domiciliada na Rua

Alexina Machado, 57, Centro, neste Município, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime

estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar de Serviços Gerais, que faz parte do

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em

03/05/2019.

Art. 20 - As atribuiçõcs, compctências, dcvcrcs, vcncimcntos, c dcmais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. Y - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 ias do ês de maio de 2019.

elington M os Ro igues
Prefeito unicip

POR

819, 
NO

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828
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CEP 36640000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DO(A) SR.(A) MARIA

ELISABETH SOUZA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura

Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,

presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,

Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu

o o Sr.(a) Maria Elisabeth Souza, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Au.xiliar de Serviços Gerais. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 03 de

maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres

constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e

dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando

manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as

informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões

requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal,

as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela
economia do material e conservação do patrimônio público, manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar

0 com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que

lhe são cabíveis.

Welington Ma os Ro igues

Prefeito unicipal
Jair Fe ira de Toledo

Diretor de ecursos Humanos

{Maria Elisabeth Souza

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — entro
Mar de Espanha — MG



3cZaZu¿a
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORT DO EXECI TIVO MUNICIPAL NO 404/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Carlos

Alberto de Souza Velozo, brasileiro, portador do CPF no 872.144 666-00, residente e domiciliado

na Rua Santa Efigénia, 52, bairro Santa Efigénia, neste Município, a ocupar o cargo de provimento

efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar de Serviços Gerais,

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada

em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

O
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos I dias do nês de maio de 2019.

ehng n M rcosR rigues
Prefeit Munici al

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



ÉfJ/4an%a
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DO(A) SR.(A) CARLOS
ALBERTO DE SOUZA VELOZO.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu

O o Sr.(a) Carlos Alberto de Souza Velozo, devidamente convocado(a), em
decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Assim entra no exercício de suas funções,
no dia 02 de maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos
e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir,
observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto
quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando
as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de
certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de
interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao
conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público,
manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão
ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao
referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhe são cabíveis.

e gto M os Ro rigues
Prefeito unicipal

Jair Fe ra de Oledo
Diretor de ecursos Humanos

Carlos Alberto de Souza Velozo

Praça Barão de Ayuruoca, 5 — Centro
Mar de Espanha —



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORT DO F,X'ECU'VIVO MUNICIPAL N O 392/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetlvo, e
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo dc
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARI

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de cltrssilicaçào no concurso público no 002/2016, a Sra. Simone
O Regina Santos Ribeiro, brasileira, portadora do CPF no 090.718,916-40, residente e domiciliada na

Rua Riachuelo, 310, bairro Centro, neste Município, a ocupar o cargo de provimento cfctivo de
regime estatutárto, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar de Serviços Gerais, que faz parte
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar dc Espanha/MG, com entrada cm exercício
em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vcncimcntos, c demais disposiçõcs atincntcs ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e e.xecutados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 dias do ês de maio de 2019.

e mgton cos Roc igues
Prefei o Municip

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 221081 5) NO PE IODO

ASSO,

Praça Bar¿o de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



OÇ/Zauc/c CJ//uzn%U
CEP 36640-000 • ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DO(A) SR.(A) SIMONE

REGINA SANTOS RIBEIRO.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu

O o Sr.(a) Simone Regina Santos Ribeiro, devidamente convocado(a), em decorrência
de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de
maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal,
as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela
economia do material e conservação do patrimônio público, manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar
com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que
lhe são cabíveis.

lington ar os Ro igues
Prefeito Municipal

Jair Ferr de Toledo
Diretor de R cursos Humanos

Simone Regina Santos Ribeiro

Ovo

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



U D/cZa/u¿a2 C%mq4aZu/c
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORT DO TIVO MI NICIPAI, N O 386/2019

Ementa• 'Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e

contém outras providencias

O Prefeito Mumcipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo dc

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Maria

O de Fátima Machado Moreira, brasileira, portadora do CPF no 280.453.436-72, residente e
domiciliada na Rua Raquel Marques, 246, bairro Jardim Guanabara, neste Município, a ocupar o
cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Auxiliar de
Serviços Gerais, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de
Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vcncimcntos, c demais disposições atincntcs ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 ias do lês de maio de 2019.

e n n Ma os Ro rigues
Prefeito lunicip I

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 221081 ) NOP ODO

Praça Barão de Ayuruoca. no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEPE-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br
Telefone: (32) 3276-1225 - Fax. (32) 3276-2828



aeZa/u¿a CJ/4ccn%a
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DO(A) SR.(A) MARIA DE
FATIMA MACHADO MOREIRA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Maria de Fatima Machado Moreira, devidamente convocado(a), em
decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Assim entra no exercício de suas funções,
no dia 02 de maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos
e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir,
observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto
quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando
as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de
certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de
interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao
conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo, zelar pela economia do material e conservação do património público,
manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão
ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao
referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhe são cabíveis.

elingo M cos R rigues
Prefeit Munic pal

Jair Ferr a e Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Maria de Fatima Machado Moreira

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 313/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâr
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concc:sc-:
público no 002/2016, o servidor Hugo Correa Santos brasileiro, portadora do CPF
063.934.926-94, residente e domiciliado na Rua Sebastião Cândido dos Santos, no 05, b.

Floresta, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivc

regime estaíutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Vigia que faz parte do quaclft
pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela L

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

O Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado

rcccber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execu.

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a

de 17/01/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de marto de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGÂNICA 22108105) NO PE ING N RCOSR D GUES
PREFEITO MUNIC PAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 -- Centro — Mar de Espanha/MG -- CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE VIGIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DE HUGO

CORREA SANTOS.

Aos 17 dias do mês de JANEIRO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Hugo Correa Santos, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Vigia. Assim entra no exercício de suas
funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,
observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,
exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em
geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,
à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento
de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,
levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade
administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

o exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a
partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são
cabíveis.

ellin t Ma cos Ro rigues Jair Ferre' e Oledo
Prefeito nicipa Diretor de R ursos Humanos

Hugo orrea Santos

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 434/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

O Art. 1 0 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Rogério
Quinelato, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o no 021.904.847-90, residente e domiciliado no
Sítio Biombo, zona rural de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime
estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Vigia, que faz parte do quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/10/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderáreceber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executadosconforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de02/10/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 03 dias do mês de outubro de 2019.

e in on a os Ro rigues
Prefeito unicipa/

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERIODO

DECO

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br
Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE VIGIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA

ROGERIO QUINELATO.

Aos 02 dias do mês de Outubro do ano de 2019 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr0. Rogério Quinelato, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Vigia. Assim entra no exercício de suas
funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,
observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,
exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em
geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,
à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento
de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,
levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade
administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a
partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são
cabíveis.

e in o M os Ro rigues
Prefeito icipa

Jair Fe Ira e Toledo
Diretor de ecursos Humanos

ogério Quinelato

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CER36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N o 361/2018

E menta: "Que nonwia aprovado no Concurso Público n o 002/2016 para ocupar o cargo de
provinwnto efetivo que disputou, e contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e conn fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Compleinentar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

o
Art. - Fica nomeado, enl razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Cláudio
Luiz Maurício, brasileiro, casado, vigia. portador do CPF no 536.823.786-34. residente e
clonlieiliado na Rua Belo Horizonte. 360. bairro Monte Líbano. nesta cidade de Mar de
Espanha/N'lG. a ocupar o cargo de provill)ento efetivo de regirne estatutário. nos termos da Lei no

I .262/2009, de vigia. que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de -Mar de
Espanha/MG, conl entrada enn exercício enl data fixada pela Administração.

Art. 2 0 - As atribuições, competências. deveres, vencimentos. e delnais disposições atinentes ao
cargo. prexisto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contenlplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo. o ser\ idor ora podera
receber outros oficios de seu superior imediato. os quais clexerào ser obserx ados e executados
conforlne determinação.

Art. Y - Esta ponaria entra enn vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se. cunipra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 24 dias do mês de outubro de 2018.

n oton Ala • 'os ot iglles

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 221 8105) NO ERIODO
PREFE11uaAOE

MAR DE
DE 34

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG - CEP
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE VIGIA

DA PREFEITtRX MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DE CLAUDIO

LUIZ NLAURICIO.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Claudio Luiz Mauricio, devidamente

O
convocado(a), em decorrência de aprovação 

Assim 
em concurso 

entra no 
público 

exercício 
de provas 

de suas
e

títulos para nomeação no cargo de Vigia. 
funções no dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza

ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as

protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

O poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e lingtonM cos R gues

Prefeito unicip
Jair Ferr a e Toledo

Diretor de cursos Humanos

LAUDIO LUIZ MAURICIO.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 279/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo e
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baixar
a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concurso
público no 002/2016, o servidor Jeferson da Silva Fernandes brasileiro, portador do CPF. NO

107.443.166-93, residente e domiciliado na Rua Manoel Soares Ferreira, no 13, bairro Novo

Horizonte, na cidade de Senador Côrtes/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Motorista, que faz parte do
de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei no
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a pafiir
de 06/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXA
NG O MA OS R UES

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PER PREFEITO UNICI AL

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO SR. JEFERSON DA SILVA FERNANDES

Aos 06 dias do mês de Fevereiro do ano de 2017 nas dependências
da Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar
de Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Jeferson da Silva Fernandes,
devidamente convocado, em decorrência de aprovação em concurso público de
prova e títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício
de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e
deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que
servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da

Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das

funções que lhes são cabíveis.

in n M os gues

Prefeito M icipal

Jair Fer Ira e Toledo

Diretor de ecursos Humanos

ferson da Silva Fernandes

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 349/2018

Ementa: "Que nomeia aprovado no Concurso Público no 002/2016 para octipar o cargo de
provimento efetivo que disputou, e contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas 
Lei Orgânica 

Gerais, no 
Municipal, 

uso e gozo 
c/c 

de
asuas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da 

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016. o Sr. Michael
Joseph Farage, brasileiro, casado, motorista, portador do CPF no 852.826.696-69, residente e
doniiciliado na Praça Vitória Sahione, 18, Vila Laroca, em Além Paraíba/1MG, a ocupar o cargo de
provinnento eft•tivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de motorista, que faz
parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG. com entrada enl
exercício em data fixada pela Administração.

Art. 2 0 - As atribuições, connpeténcias, cle\cres, Ncncimentos, e demais disposições atinentes ao
Caro . prexisto no artigo anterior. estão dispostos nos tnandamentos contemplados pela Lei no
I .26 e suas alterações posteriores.

Par, grafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado podera
rece er outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
con orme deternlinaçào.

Art 3 0 - Esta portaria entra em Xigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se. cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 24 dias do Inês de outubro de 201

'e ingt011 cos Rot rigi cs
Prefeito allunicil 11

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERÍODO

DE c24 'D

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG -- CEP 36.640-000
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Telefone: (32) 3276-1225 - Fax. (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE MICHEL JOSEPH FARAGE.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Michel Joseph Farage, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas

funções no dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as

protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e lingt n cos R gues Jair Fe ira de Toledo
Prefeito unicip Diretor de ecursos Humanos

MICHE JOSEPH FARAGE.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP.•36640-OOO 01



@nenez/uta co/¿con uc
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 350/2018

Ementa: "Que nomeia aprovado no Concurso Público no 002/2016 para ocupar o cargo deprovimento efetivo que disput011, e contém outras providencias "

O Prefeito 

com 
Municipal 

fundamento 
de Mar 

no 
de 

artigo 
Espanha, 

57, inciso 
Estado 

VI, 
de 

da 
Minas 

Lei Orgânica 
Gerais, no 

Municipal, 
uso e gozo 

c/c 
de
a

suas atribuições legais, e 
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

- Fica nonieado, enl razão de classificação no concurso público no 002/2016. o Sr.
Ariscarlos Gonçalves. brasileiro. solteiro. 1110torista. portador do CPF no 109.570.376-51, residente
e doniiciliado na Rua Luiz Rodrigues Vlartins. 662, bairro Floresta, nesta cidade de N lar de
Espanha/NlG. a ocupar o cargo de provilnento de regilne estatutário, nos ternios da Lei no
I .262/2009, de motorista, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de
Espanha/MG. com entrada em exercício em data fixada pela Administração.

Art. 2 0 - As atribuições. connpeténcias. deveres, vencitnentos, e clenlais disposições atinentes ao
cargo. prexisto no artigo anterior. estão dispostos nos Inandaruentos conternplados pela Lei ne
I .262'2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o sen idor ora notneado poderá
receber outros oficios de seu superior imediato. os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra enl igor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, curnpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal. aos 24 dias do Inês de outubro de 2018.

II e tgto os Ro rigilc

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO
PREFEITURA OE

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERIODO MAR OE ESPANH

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone. (32) 3276-1225 Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE ARISCARLOS GONÇALVES.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Ariscarlos Gonçalves, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas

funções no dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

ell gt n cos R •gues Jair F eira de Toledo
Prefeito unicip Diretor d Recursos Humanos

A ISCARL GONÇALVES.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 351/2018

Ementa: "Que nonwia aprovado no Concurso Público no 002/2016 para ocupar o cargo de
provintento efetivo que disputou, e contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Çomplementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Joel
Lopes Júnior. brasileiro, solteiro, luotorista, portador do CPF no 926.836.146-91, residente e
doniiciliado na Rua Miranda Manso, 1 12, apto. 101, Centro, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a
ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de
Inotorista. que faz pafle do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha MG.
conl entrada enl exercício enl data lixada pela ,Adn1inistraçào.

Art. 2 0 - As atribuições. competências, eres. vencitnentos, e clennais disposições atinentes ao
cargo, no artigo anterior. estão dispostos nos mandamentos conte:nplados pela Lei no
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Alénl das atribuições previstas neste artigo. o servidor ora norueado poderá
receber outros oficios de seu superior i:nediato. os quais de x,crào ser obser\úldos e executados
conÍOrlne deternlinação.

Art 3 0 - Esta portaria entra enl vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se. cumpra-se.

Dado e passado neste Paço .Municipal. aos 24 dias do lilês de outubro de 201 S

•ng 01 illar os Rod igues
Prefeito lunicip /

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 22108 05) NO PERIODO

DE 24 40 : PA 31

PREFEITURA OE

MAR OE *PANHA

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro — Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE JOEL LOPES JUNIOR.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Joel Lopes Júnior, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas

funções no dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres
enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

II gt n cos R gues Jair Fe era de Toledo
Prefeito unicip Diretor de ecursos Humanos

JOEL P 'S J JNIOR.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP.•36640-OOO 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 352/2018

Ementa: "Que nomeia aprovado no Concurso Pliblico no 002/2016 para ocupar o cargo de
provimento efetivo que disputou, e contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com lilild¿unento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeado, em razão de classificação no concilrso público no 002/2016, o Sr. Ileron
Nogueira da Silva, brasileiro. solteiro. nnotorista. portador do CPF no 066.646.426-03, residente e

doniiciliado na Rua São Sebastião. 532. Centro. eli) Cháeara/MG, a ocupar o cargo de
efietivo de regilne estatutário, nos ternios da Lei no 1.262/2009, de motorista. que faz parte do
quadro de pessoal da Prelt?itura Municipal de Mar de Espanha/MG. conl entrada etn exercício em
data lixada pela Adnlinistraçào.

Art. 20 - As atribuições, cornpetências, deveres, vencilnentos, e delnais disposições atinentes ao
cargo. previsto no artigo anterior. estão dispostos nos Inandannentos contemplados pela Lei nu
I .26 0 '2009 e suas alterações posteriores.

Par: grafo único. Além das atribuições previstas neste attigo. o servidor ora nomeado poderá
rece uar outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser obser\Q2dos e executados
con onne detenninaçào.

Art 3 0 - Esta portaria entra enl vigor na data de sua publicação.

Registre-se. publique-se, curupra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 24 dias do mês de outubro de 2018.

J/ 1ngt01 III rcos R Irigaes
Prefeito illunicipal

PORTARIA PUBLICADA POR

(IEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERIODO
Pf1EFEiTURA OE

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MGE-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br
- CEP

—IAfnnp•43 - Fax:



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE IIERON NOGUEIRA DA SILVA.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Ileron Nogueira da Silva, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas
funções no dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres
enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das

funções que lhes são cabíveis.

e ingto M os Ro •gues
Prefeito M nicipal

Jair Ferr a de Toledo

Diretor de R cursos Humanos
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 353/2018

Ementa: "Que nomeia aprovado no Concilrso Público no 002/2016 para ocupar o cargo de

provimento efetivo que disputou, e contém outras providencias "

O Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais. no uso e gozo de

suas atribuições legais? e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Eli

Medeiros, brasileiro, divorciado, motorista, portador do CPF no 283.406.556-04. residente e

doniiciliado na Travessa João dos Santos. 31, bairro Santa Efigênia, nesta cidade de ,VIar de

Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário. nos termos da Lei no

I .26 /2009. de Inotorista. que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitllra Municipal de Mar de

Esp nha/MG, conn entrada enn exercício enn data fixada pela Administração.

Art. 20 - As atribuições. conlpetêneias, dexcres. \ encimentos. e clen)ais disposições atinentes ao

earoo. pre\isto no artigo anterior. estão dispostos nos nnandalnentos contennplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Alénl das atribuições previstas neste artigos o servidor ora nomeado poderá

receGer outros oficios de seu superior imediato. os quais deverão ser observados e executados

con orme deternlinaçào.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em \igor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Nlunicipal, aos 24 dias do mês de outubro de 2018.

I elington 311 cos Ro riuues

Prefeito ñfunicipal

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERIODO

ASS.:

MAR DE ESPANHA

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG —CEP 36 640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg gov.br
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE ELI MEDEIROS.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Eli Medeiros, devidamente convocado(a),
em decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos para
nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas funções no
dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos
direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o
de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a
que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da
Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e lingt M os Ro Igues Jair Ferre a de Toledo

Prefeito cipal Diretor de R cursos Humanos

l(zd1üO
ELI MEDEIROS.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 354/2018

Ementa: "Que nomeia aprovado no Concurso Público no 002/2016 para octtpar o cargo de
provimento efetivo que disputou, e contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, 
57, inciso 

Estado 
VI, 

de 
da 
Minas 

Lei Orgânica 
Gerais, no 

Municipal, 
uso e gozo 

c/c 
de

a
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016. o Sr.
Leonardo Miranda Massambani, brasileiro, divorciado, motorista, portador do CPF no
012.820.596-29, residente e domiciliado na Avenida Clodesmith Riani, 300, apto. 203, bairro Nossa
Senhora das Mercês, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo
de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de motorista, que faz parte do quadro de
pess al da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em data fixada
pela dministraçào.

\rt. 20 - .As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandanlentos conternplados pela Lei no
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Paragrafo único. Alénn das atribuições previstas neste artigo, o serüdor ora nomeado poderá
rece er outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser e executados
conforme deternunaçào.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em \igor na data cle sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-qe.
PREFEITURA OE

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 24 dias

més de outubro de 20 18.

eling on os Ro riques

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO
Preft'ito . lunicipal

(LEI ORGANICA 819, 22108105) N PERIODO

31

ASS.:

praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE LEONARDO MIRANDA MASSAMBANI.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Leonardo Miranda Massambani,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público
de provas e títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no
exercício de suas funções no dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado
ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais
e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,
zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo
bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

I gt n M cos Ro 'gu s
Prefeito unicipal

Jair Fe ira de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

NARDO MIRANDA MASSAMBANI.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 408/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar 

no 

de 

afligo 

Espanha, 

57, inciso 

Estado 

VI, 

de 

da 

Minas 

Lei Orgânica 

Gerais, no 

Municipal, 

uso e gozo 

c/c 

de

a
suas atribuições legais, e com fundamento 
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. JoãoCarlos Maciel, brasileiro, casado, portador do RG no M-8.696.346, expedida pela SSP/MG, inscritono CPF sob o no 004.619.836-99, residente e domiciliado na Rua Sady Monteiro Boechat, 55, c2,bairro São Pedro, em Juiz de ForafMG a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime
estatutário, nos termos da Lei no I .262/2009, de Motorista, que faz parte do quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 15/04/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei noI .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverã ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
15/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 30 •as do ês de maio de 2019.

e Ington ar s Rod igues
Prefeito unicipal

10
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTADA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) JOÃO CARLOS MACIEL.

Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) João Carlos Maciel, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Motorista. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência,
neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos
deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser
leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por
sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento
de situação de interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar
ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio
público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e
pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições
relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom
cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

o M cos Ro igues
Prefei Munici al

Jair Fe eira e Toledo
Diretor d ecursos Humanos

J ãoC 10s Maciel

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



Q%ztc/e
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 355/2018

Ementa: "Que nonreia aprovado no Concurso Público no 002/2016 para ocupar o cargo de
provimento efetivo que displitou, e contélll 011tras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

POR'VARIA:

Art. 10 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016. o Sr. Jerônimo

Rocha do Espírito Santo, brasileiro, casado. motorista, poflador do CPF no 333.721.106-25,

resid&nte e doniiciliado na Rua Senador Cortes. 98. apt. 101. Centro, nesta cidade de Mar de

Espanha/MCi. a ocupar o cargo de provilàlento efetivo de reginne estatutário. nos tertuos da Lei no

I de motorista. que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal cle Mar de

Espa conl entrada em exercicio em data fixada pela Adlilinistraçào.

Krt. 20 - As atribuições, competências, deveres. vencitnentos, e demais disposições atinentes ao

cargo. previsto no artigo anterior. estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei n

I .265!2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o serx idor ora nomeado poderá

innediato, os quais de i. erào ser obserx e executados

contornle determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. publique-se. cumpra-se,

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 24 dias do mês de outubro de 201 S.

1 5 to 1 trcos R drigues

Prefeito Alunic pal

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 22 08105) NO PERIODO

37 t 24

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE JERONIMO ROCHA DO ESPIRITO SANTO.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Jeronimo Rocha do Espirito Santo,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público
de provas e títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no
exercício de suas funções no dia 10 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado
ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais
e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,
zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo
bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

Wellingt n M cos R gues
Prefeito unicip

ONIMO cv

Jair Fe ira de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

RITO SANTO.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



unc a/u¿uc C/Zama)4aZc/c 0%tc/c ((6/4anZ/À(
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 356/2018

Ernenta: "Que nonteia aprovado no Concurso Público n o 002/2016 para ocupar o cargo de

provimento efetivo (lite disputou, e conténl outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Willialn

Silxsa Zanelato, brasileiro, solteiro, motorista pofiador do CPF no 074.612.286-17, residente e

domiciliado no Sítio das Palmeiras, Zona Rural, em Santo António do Aventureiro/MG. a ocupar o

cargo de provimento efetivo de regirne estatutário. nos ternnos da Lei no 1.262 2009. de

que faz parle do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha MG. coi ta entKida

em c.xercicio enl data fixada pela Administração.

Art. 2 0 - As atribuições, competências, deveres, vencilllentos. e demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contenlplados pela Lei no

1 2622009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições prexistas neste artigo, ser\ idor ora

receber outros oficios de seti superior Illiedlato, os quais de\erào obserx ados c

conforme determinação.

Art. Y - Esta portaria entra em na data de sua publicaçüo.

Registre-se. publique-se, cunnpra-se.

PREFEITURA CEDado e passado neste Paço N lunicipal, aos 24 dias
MAR DE ESPANHA

mês de outubro de 2018.

Roc

Prefi'it

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 22108 05) NO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE WILLI SILVA ZANELATO.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. William Silva Zanelato, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas

funções no dia 1 0 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as 

O poder; bem como 
pessoas, 

exercer 
representar 

eficientemente 
contra 

as suas 
ilegalidade, 

atribuições 
omissão 

relativa 
ou 

ao 
abuso 

referido
de

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

ellingt n M cos R es
Prefeito unicipal

Jair Ferr a de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

WILLIAM SILVA ZANELATO.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 409/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado dc Minas Gerais, no uso c gozo de

suas atribuições legais, e com filndamento no afligo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

o
Art. 10 - Fica nomeado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Marcos
Paulo da Silva Rocha, brasileiro, casado, portador do RG no MG. 16.990.474, expedida pela
PC/MG, inscrito no CPF sob o no 096.823.296-55, residente e domiciliado na Av. Raul Salles de
Almeida Sobrinho, 148, Conjunto Habitacional Juquinha de Castro, em Pequeri/MG, a ocupar o
cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Motorista,
que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada
em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
02/05//2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, a s 30 ias do ês de maio de 2019.

e ingo M os Ro rigues
Prefeit [unici al

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA.

Aos 02 dias do mês de maio do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Marcos Paulo da Silva Rocha, devidamente convocado(a), em decorrência
de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de

Motorista. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência,
neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos
deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser
leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por

sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento
de situação de interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar
ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio
público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e
pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições
relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom
cumprimento das funções que e são cabíveis.

lmgto M cos R drigues
Prefeit Muni pal

Jair Ferr ra e Toledo
Diretor de cursos Humanos

Marcos Paulo da Silva Rocha

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha -MG
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 357/2018

Ernenta: "Que nonwia aprovado no Concurso Público n o 002/2016 para ocupar o cargo de

provñnento efetivo que disputou, e contént outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e corn fundannento no artigo 57, inciso VI. da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Connplementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

O
Art. 10 - Fica norneado, enn razão de classificação no concurso público no 002/2016. o Sr. André

Sérgio Bento. brasileiro. solteiro. nnotori.sta. portador do CPF no 038.353.446-17. residente e

do:niciliado na Rua José da Sil\ a. 34, bairro Eldorado. nesta cidade de Mar de Espanha .\IG.

ocupar o cargo de prox iluento de reginne estatutário, nos ternios da Lei n
rnotorista. que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha 'MG.
conl entrada enl exercício enl data lixada pela Adlilinistração.

Krt. 2" - As atribuições. coinpetências. dex eres. \encilnentos. e deniais disposições atinentes ao

cargo. prex isto no artigo anterior. estão dispostos nos lilandalllentos pela I-ei
I e suas alterações posteriores.

Pará o rafo unico. -Alélll das atribuições prex istas neste artigo. o ser\iclor ora
receber outros oficios de seu superior imediato. os quais cle\CIZ10 ser obserxados c executados
confOrrne determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra enl igor na data de sua publicação.

Recistre-se. publique-se. cunipra-se.

Dado e passado neste Paço .\lunicipal. aos 24 dias do liiés de Oiltllbro de 201 S.

J 11õ 011 Ro /rigues

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 221 8105) NO MAR DE ESPANHA
4

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro - Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone (32) 3276-1225 - Fax. (32) 3276-2828



AeZa/uta
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE ANDRE SERGIO BENTO.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
EspanhafMG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Andre Sergio Bento, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas
funções no dia 1 0 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres
enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão 

0
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa 

ou 
ao 

abuso 
referido

de

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

lingt n M cos R drigues Jair Fe ira de Toledo
Prefeito unicip Diretor de ecursos Humanos

ANDRE SERGIO JNT

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 358/2018

za

Ernenta: "Que nomeia aprovado no Concurso Público 11 0 002/2016 para ocupar o cargo de
provimento efetivo que disputou, e contél'l outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica norueado, enl razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Luiz
César ini, brasileiro, casado, motorista, portador do CPF no 284.950.806-30, residente e

domiciliado na Praça Tenente Adeniar Martins, 66, Centros nesta cidade de Mar de Espanha MG, a
ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos terrnos da Lei ne l. m 62 de
Inotorista, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Fspanha -MG.
conl entrada exercicio enl data lixada pela Administração.

Art. 2 0 - s atribuições. conlpetênelas. \cncltnentos, e dennais disposições atinentes ao
cargo. prexhsto no artigo anterior, estão dispostos nos nnandannentos contemplados pela Lei n
I .2622009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Alénn das atribuições pre\ istas neste artigo, o ser\ idor ora notne•ado pedera
receber outros oficios de seli superior iliiediato. os quais cle\ erao ser e executados
conforme deternlinaçào.

\rt. 3 0 - Esta portaria entra enn \h i-'or na data de sua publicação.

Registre-se. publique-se. etilnpra-se.

Dado e passado neste Paço 'Municipal, aos 24 dias
de outubro de 201 S.

J 'elington 'os Rod 'igues
Prefeit 3111/1 icip 11

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 221081 5) NO PE IODO

Ass.:

PREFEITURA OE

MAR DE ESPANHA

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-OOC
E-mail' gabinete@mardeespanha.mg.gov br

Telefone: (32) 3276-1225 -- Fax: (32) 3276-2828
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE LUIZ CES BROVINI.

Aos 25 dias do mês de OUT t BRO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos 1-lumanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Luiz Cesar Brovini, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas

ftinções no dia 1 0 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza

ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as

protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

Wellington M cos Ro igues
Prefeito M nicipal

Jair Fe Ira de Toledo
Diretor d ecursos Humanos

LUIZ CESAR BROVINI.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 359/2018

Ernenta: "Que nonteia aprovado no Concilrso Público n o 002/2016 para ocupar o cargo de
provñnento efetivo que disputou, e contén 011tras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e conn fundannento no artigo 57, inciso V I, da Lei Orgânica Municipal. e/c a
Lei Complementar no 1262/2009. e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

o
Art. 1 0 - Fica nonieado, em razão de classificação no concurso público no 002/2016. o Sr. Júlio
César da Silva Palincira. brasileiro, solteiro, 1110torista. portador do CPF no 14.476-14.
residente e donniciliado na Rua Alberto Stanlbas.si. 19. bairro Floresta. nesta cidade de .\lar de

a ocupar o cargo de eleli\ o de regillle estatutário. nos da I.ei n

Espanha'\lG. conn entrada enn exercício enl clata lixada pela Adininistração.

20 - As atribuições, conlpetêneias. deveres. vencinnentos, e clenlais disposições atinentes ao
cargo. pre\ isto no artigo anterior. estão dispostos nos mandannentos contenlplados pela Lei no

1 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. .Alé111 das atribuições previstas neste artigo. o serx idor ora r,01nectdo poderá
receber outros oficios de seu superior iluediato. os quais deverão ser obser\Q'1dos e executados
confor:ne deternlinaçào.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. publique-se. cumpra-se.

Dado e passado neste Paço -Municipal. aos 24 dias do de outubro de 201 S

J e ingto 1 .lla • •os 'Iris lies
Prefeito .llunici 'til

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 22 08105) NO PERIODO

Ass.:

P"IEFEITURA OE

MAR DE ESPANHA

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro -- Mar de Espanha/MG — CEP 36 640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha mg gov.br

Telefone. (32) 3276 1225 Fax: (32) 3276-2828



Acnez/uta
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE JULIO CESAR DA SILVA PALMEIRA.

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Julio Cesar da Silva Palmeira,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no
exercício de suas funções no dia 1 0 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado
ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais
e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,
zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo
bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

ellingtonM cos Ro rigues Jair Fe eira de Toledo
Prefeito unicipal Diretor d Recursos Humanos

I ESAR S LV PALMEIRA.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXF,CI TIVO MUNICIPAL NO 360/2018

"Que nomeia aprovado no Concurso Público n o 002/2016 para ocupar o cargo de
provirnento efetivo que disput011, e contélll outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais. no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

o
Art. I0 - Fica nomeado. enl razão de classificação no concurso público n o 002/2016. o Sr.
XI iranda de Castro. brasileiro. casado. 1110torista. portador do CPF no ()76.523.707-52. residente e
doliliciliado na Rua I lenrique Fonetti. 300. apto. 202, bairro Jardini Guanabara. nesta cidade de .\lar
de Espanha MG. a ocupar o cargo de pro\ iliiento de regillle estatutário, nos ternios da Lei n
1 de Inotorista. que faz parte do quadro de pessoal da Prefieitura .\lunicipal de N lar de
Espanha A conl entrada enl exercicio enl data lixada pela .xdnninistraçào.

Art. 2 0 - As atribuições. cotupcténclas. de\cres. \ cncirnentos. e clenlais disposições atinentes ao
cargo. pre\ isto no artigo anterior. estão dispostos nos Inandalnentos contemplados pela I -ei n
I m 6 0 5 009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Alélll das atribuições prex istas neste afiigo. o serx idor ora poderá
receber outros oficio» de seu superior Illiediato. quais erao ser obser', ados e
con cleterlllinaçào.

\rt. 30 - Esla portaria 
o

entra L'Or na data de sua publicação.

Regislre-se. publique-se. cumpra-se.

Dado e passado neste Paço \ lunicipal. aos dias do de outubro de S

J e ingt0' 'cos Ro ri011es

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERÍODO MAR DE ESPANHA

DE

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG - CEP 36 640-000
E-mail. gabinete@mardeespanha mg gov.br

Telefone. (32) 3276-1225 - (32) 3276-2828
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

MOTORIST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

DE DANIEL MIRANDA DE CASTRO.

Aos 25 dias do mês de OI T ( BRO do ano de 2018 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Daniel Miranda de Castro, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Motorista. Assim entra no exercício de suas

funções no dia 1 0 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza

ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as

protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

Irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

O poder; bem como 
as pessoas, 

exercer 
representar 
eficientemente 

contra 
as suas 

ilegalidade, 
atribuições 

omissão 
relativa 

ou 
ao 

abuso 
referido

deurbanidade 

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e ingt n Ma os o gu
Prefeito M icipal

Jair Fe Ira de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Qoúme

D \NIEL MIRANDA DE CASTRO.

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP.36640-000 01



ume ?U/Zc/e Cf/atc/c C,) zan tec
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N o 362/2018

Ementa: "Que nonwia aprovado no Concurso Público 11 0 002/2016 para ocupar o cargo de
provinwnto efetivo que disput011, e contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Cornplelllentar no 1262/2009. e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

1 0 - Fica nomeado, enn razão de classificação no concurso público no 002/2016. a Sra. N ',ljla
da Silva B. Pinto Eugênio. brasileira, casada. nutricionista, portadora do CPE no 066.673.906-48.
residente e doniiciliada na Rua Manoel de Souza Ribeiro, 67. 2 0 andar. bairro Jardini Guanabara.
nesta cidade de Mar de Espanha MG. a ocupar o cargo de pro\ünento efetivo de regitue estatutário.
nos terrnos da Lei no I de nutricionista. que faz parte do quadro de pessoal cla Prelatura
-Municipal de Mar de Espanha/MCi. conl entracla enn exercício enn data lixada pela Adlilillistraçüo.

Art. 2 0 - As atribuições, conuoeténcias, cle\ eres, vencilnentos. e demais disposições atinentes ao
cargo. pre\i.sto no artigo anterior. estão dispostos nos nnanclannentos conternplados pela Lei n
I D C)09 e suas alterações posteriores.

Parágrafo unico. Alélll das atribuições prex istas ne<te artigo. a serx icior¿t ora
receber Olilros oficios de seu superior linedltlto. os quais dex erao ser obserx c
conforlile deternlinaçüo.

Art. 3 0 - Esta portaria entra enn \icor na data de sua publicação.

Registre-se. publique-se. cunnpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal. aos 24 dias do Inês de outubro de I S

' 1/10to ITqr 'os Rod •igues

PORTARIA PUBLICADA POR

(IEI ORGANICA 819,2 08105) NO ERIODO MAR DE ESPANHA

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MC - CEP 36 640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha mg.govbr

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
NUTRICIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE NAJLA D SILV B. PINTO EUGENIO.

Aos 25 dias do mês de OI TUBRO do ano de 2018 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Najln da Silva B. Pinto Eugenio,

O
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso 

Assim entra 
público

node provas e títulos para nomeação no cargo de Nutricionista. 
exercício de suas funções no dia 1 0 de novembro de 2018, tendo lhe sido dado
ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,

O omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

e in Ma os Ro igues
Prefeito nicipa

Jair Ferre• a e olêdo
Diretor de Re ursos Humanos

Ilc01(cdffP6uqurc10

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP. 36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 281/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgánca

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concü:so

público no 002/2016, o servidor José Geraldo Rosa brasileiro, portador do CI) Í. N O

089.954.856-39, residente e domiciliado na Rua Idalina Pacheco, no 107, bairro

Guanabara, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efeti=. cie

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operador de Máquinas Pesac as:

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine "Qe c

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado

receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e exco •.dcs

conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos
de 15/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO
LINGT N IVI 1 0 ROD G

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO P IODO PREFEITO UNICIP L
DE(T) 7013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-OCC

Telefone: (32) 3276-1225



(P%ta/o
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
ORERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DE JOSE GERALDO ROSA.

Aos 15 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. José Geraldo Rosa, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Operador de Máquinas Pesadas. Assim
entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento,
dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-
se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

I •gt arc Ro ues Jair Fe Ára e Toledo
Prefeito u ICipal Diretord ecursos Humanos

José eraldo Rosa

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



—enct'%cta CO/4umi
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

NO 282/2018.

Ementa: "Que 1101;tcia servidor público nutnicipal a ocupar cargo de provinzento efetivm ?
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriorcs,resolve bar —x

O a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concurso

público no 002/2016, o servidor Fábio Silva brasileiro, portador do CPF. NO 054.163.59621,

residente e domiciliado na Rua Espirito Santo, 132, bairro Monte Líbano, nesta cidade de Var

de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos term

Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parle do quadro de pessoal da Prefeitura Munici n ¿l

de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atila ces

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela I

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além 
O receber outros oficios de 

das 
seu 

atribuições 
superior imediato, 

previstas 
os 

neste 
quais 

artigo, 
deverão 

o servidor 
ser observados 

ora nomeado 
e execu.

poa Tá

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a panit-
de 03/04/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do ês de março de 2018.

'T COS R RIC,UES
PORTARIA PUBLICADA POR PREFEIT MUNICI AL

(LEI ORGÂNICA 819, 22108105) NO P RIODO

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



Aena/uta C%znuc9/uzZc/e C%ata/c
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
OPERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE FÁBIO SILVA.
Aos 03 dias do mês de ABRIL do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Fábio Silva, devidamente convocado(a),
em decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos para
nomeação no cargo de Operário. Assim entra no exercício de suas funções,
tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da
legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as

normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as

informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de
certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao
conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio
público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser
assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar
contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como exercer
eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de
então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

elhngt n r os •ig es

Prefeito Inicipa

Jair Ferrei e Toledo
Diretor de Re rsos Humanos

Fabio Silva

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CER36640-OOO 01



OÇ%bc/0
CCP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 283/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetõ e
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai. ar
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado a vista de classificação no concurso público no 002/2016, o servidor

Ricardo de Oliveira Veras Borges, brasileiro, portador do CPF. NO 075.167.3 1 7-06.

residente e domiciliado na Rua Alírio Padilha, no 22, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade

de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutár:o:

termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de pessoal da

Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições at,ue lit.es

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pel, LU

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pc-:erá

;ccciñet . cer observados e executados

conjonnc deternninaçño.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data dc sua publicação, valendo seus efeito, ..ftlr

de 23/05/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO
4 LINGT N M

(LEI ORGANICA 819, 2210 105) NO TERIO
PREFEIT

ASS.:

OS R RIGUES
UNICI AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-00

Telefone: (32) 3276-1225



aena/uteu C%mq4aZc/o
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
OPERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE RICARDO DE OLIVEIRA VERAS BORGES.
Aos 23 dias do mês de MAIO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca —s 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Ricardo dc Oliveira Veras Borges,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público
de 

O exercício 
provas 

de 
e títulos 

suas funções, 
para nomeação 

tendo lhe 
no 

sido 
cargo 

dado 
de 

ciência, 
Operário. 

neste 
Assim 

momento, 
entra 

dos
no

direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o
de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a
que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da
Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e lingo M os rigues Jair Ferrei e Oledo
Prefeito nicip Diretor de Re rsos Humanos

OIC

Ricardo de Oliveira eras Borges

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP36640-000 01



Q%4tc/n 6/4eun%e
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 284/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar dc Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâr

O
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no conc.

público no 002/2016, a servidora, Camila Teixeira do Nascimento brasileira, portadora

CPE. NO 056.945.776-98, rcsidcnte c domiciliada na Rua Sebastião Pinto, no 80, bairro Ja,

Guanabara, ncsia cidade dc Mar de Espanha/M(i, a ocupar o cargo dc provancnto cfct;'
regime estatutário, nos termos da Lei no I .262/2009, de Operário, que faz parte do quatí.
pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de EspanlWMG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atir
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado :á
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e exec:
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçao, valendo seus efeitos e
de 23/05/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR
NGTO. ' M! ZCOSR DRIGUES

(IE! ORGANICA 819, NO P A)REFF.ITO MUNIC PAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Bardo de Ayuruoca, no 53 Centro — Mar de EspanhaíMG — CEP 36 640-CCO

Telefono: (32) 3270-1225



3/Zca4u¿cc 6//zcunÀ
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 285/2018.

Ementa: "Que non:eia servidor público ntunicipal a ocupar cargo de provimento efetivo e
contén: outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e

O
gozo 
Municipal, 

de suas 

etc 
atribuições 
a Lei complementar 

legais, e com 

no 1.262/2009 

fundamento 

e suas 

no artigo 
alterações 

57 inciso 
posteriores,resolve 

VI da Lei Orgênica
lv

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concurso
público no 002/2016, o servidor, Carlos Eduardo Barroso de Magalhães, brasileiro,
portador do CPF. NO 075.649.767-13, residente e domiciliado na Rua Frederico Ozanall. no 2,

centro, Rochedo de M inas/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatvtár;o,
nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de pesst-.ll da
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinenles
ao cargo, preasto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeadc pod
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executa&s
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a pauzir
de 23/05/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR
INGT COS ODRIGUES

(IE! ORGANICA 22 08105) N PERIODO PREFEI MUNI IPAL

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-00

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

ORERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE CARLOS EDUARDO BARROSO DE MAGALHÃES.

Aos 23 dias do mês de MAIO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Carlos Eduardo Barroso de Magalhães,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Operário. Assim entra no

exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos

direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o

de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a

que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens

superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao

público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou

esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da

Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

o poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das

funções que lhes são cabíveis.

in o Ma c s igues Jair Ferr e Toledo

Prefeito icipal Diretor de cursos Humanos

Carlos Eduardo a roso de Magalhães

Praça Barão de Ayuruoca, 53- ntro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



genez/zcta 6/402?"
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 286/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público ntunicipal a ocupar cargo de provinwnto efetivo e

contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no e

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve b

a seguinte

PORTARIA:
O

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concurso

público no 002/2016, o servidor, Renato Araujo Lima, brasileiro, portador do CPV.

970.812.137-15, residente e domiciliado na Rua Espirito Santo, no 153, bairro Montc

nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de rv -
estatutário, nos termos da Lei no I .262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de pcssc,al

da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atineraes

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lel no

I -262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pocizró.
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir
de 23/05/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias d mês de março de 2018.

ELING ON ARCOS DRIGUES
PORTARIA PUBLICADA POR PREFEITO MUNICIPAL

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO ERIODO

3
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 287/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público nzunicipal a ocupar cargo de provimento efetivo e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgñzica
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação em concurso

público no 002/2016, a servidora, Izabele Fernanda Taveira Fernandes, brasileira,

portadora do CPF. NO 098.902.237-40, residente e domiciliada na Rua Frederico Ozana,-s CP.,

centro, Rochedo de Minas/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatuário,

nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de pessc•1
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições ati:zntes
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela —ei

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

A ntrihllicões previstas neste artigo, o servidor ora nomeado
rcccbc;- ouíros o; íci0.s seti supcvior liii..ra(o. os ser r
conforme dctcrminação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos
de 29/05/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR GTO M COSR RIGUES
(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PR 9)REFEITO MUNICIPAL

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-00C

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

ORERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE IZABELE FERNANDA TAVEIRA ERNANDES.

Aos 29 dias do mês de MAIO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Izabele Fernanda Taveira Fernandes,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Operário. Assim entra no

exercício de suas ftinções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos

direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o

de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a

que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens

superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao

público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou

esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da

Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das

funções que lhes são cabíveis.

e i on Mar s Ro gues
Prefeit M icipal

Jair Ferr e Toledo

Diretor de e ursos Humanos

Izabele FernandaTaveira Fernandes

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 ESTADO DE MINAS GFRAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 288/2018.

Ementa: "Que non:eia servidor público ntunicipal a ocupar cargo de provimento efetivo L'

contént outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâr,: a

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve balxT

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e dcsignaclo ao exercício imediato a vista de classificação no concrso

público no 002/2016, o sewidor Pedro Paulo dc Souza brasilciro, portador do

429.057.026-72, residente e domiciliado na Travessa Melo Viana, no 115, centro, nesta c; Q .

de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutáric v ,.ns

termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeltca•a

Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atiiZ1te-s

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado

receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos P".t-ür

de 01/06/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR {LINGT N RCOS ODRIGUES

(LEI ORGÃNICÀ 22108105) NO PER PREFEITO MUNICIPAL

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MC — CEP 36.640-OC

Telefone: (32) 3276-1225



•enez/zuta C%cmq4aZc/e C%ata/e CJ//zanuKa
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
OPERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE PEDRO PAULO DE SOUZA TEIXEIRA.
Ao 01 dia do mês de JUNI-IO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

EspanlWMG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Pedro Paulo de Souza Teixeira,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Operário. Assim entra no
exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos
direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o

de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a
que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da
Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

ellington Ma c s Ro Igues
Prefeito M icipal

Jair Ferr a e toledo
Diretor de cursos Humanos

Pedro Paulo de Souza Teixeira

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 289/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivc g
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve ba;::
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no conca:so
público no 002/2016, o servidor Rafael de Melo Kaizer brasileiro, portador do CPF
068.897.706-50, residente e domiciliado na Rua Luiz Rodrigues Martins, no 670,
Floresta, nesta cidade de Mar de Espanha/MG,a ocupar o cargo de provimento efetivc ie
regime estatutário, nos termos da Lei no I .262/2009, de Operário, que faz parte do quad.
pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

vencimentoq- e demais disposições
ao corgo, no artigo ai' (Ciio;•, esta disposto nos ruandalncnto:s ron(clnplados pcin
1.262/2009 c suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execv.
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos c.
de 02/06/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR
1 ON ARCO ODRIGUES

(IE! ORGANICA 819, 22108105) NO PE Io
PREFE TO MUN CIPAL

'RIL h

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG a— CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

OPERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE RAFEL DE MELO KAIZER.

Aos 02 dias do mês de JUNHO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Rafael de Melo Kaizer, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Operário. Assim entra no exercício de suas

funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres

constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com

zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,

observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,

exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em

geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento

de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,

levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver

ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do

patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade

administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a

e partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são

cabíveis.

e In o Mar s Ro rigues
Prefeito M icipa

Jair Ferre' e Toiedo
Diretor de R ursos Humanos

Rafael de Melo Kaizer

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N o 290/2018.

Ementa: "Que nonzeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei

O
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baix

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concu

público no 002/2016, o servidor Douglas Caio Castilho Quinelato brasileiro, portador

CPF. NO 146.865.097-18, residente e domiciliada na Rua Marechal Deodoro, no 01, cent

nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de reg'
estatutário, nos termos da Lei no I .262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de pess

da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine-

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela L

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado PC

'e

às

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executar os
conforme detelninação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 26/05/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR
«LING ON À COSR DRIGUES

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO PERIO O
PREFEI O MUNICIPAL

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP • ESTADO OE MINAS GERAIS

TER.MO DE POSSE E E,XERCiClO O CARGO DE
OPERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPA N HA DA CAIO \TO.

Aos 26 dias do més de MAIO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura \funicipal, situada na Praça Barão de Ayu-uoca 53, Centro, Mar de

Espanha.MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu o «r. Dougla« Caio Castilho Quinelato,
de\idamente comocado(a), cm decorrência de aprovação em concurso público
de pros,as e titulos para nomeação no cargo de Operário. Assim entra no
exercicio de suas funçôcs, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos
direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o
de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a
que senir, obsenar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao
público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo, à expediçao de certidões rexlueridas para a defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da
Fazenda Pública, le\ar ao conhecimento da autoridade superior as
imeg.ularidades de que ti'. er ciência em razio do cargo, zelar pela economia do
material e a consenaçao do património público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e ingt M os o 'gu
Prefeito icipa

Jair Fe ra e Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Douglas Caio Castilho Quinelato

Praça Barbo de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP36640-000 01



aventa
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 291/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivc e
conténz outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar dc Espanha, Estado de Minas Gerais, no u: o e

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâ

Municipal, a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bt

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no

público no 002/2016, o servidor Pedro Augusto Anastácio brasileiro, portador do CP • . NO

054.763.496-00 residente e domiciliado na Rua São Benedito, no 173, bairro de Saitta

Efigênia, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efeti
regime estatutário, nos lermos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do qua. -

pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições ati
ao cargo, Drevisto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeadc.
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e
conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos 
de 26/05/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

05) 
LING N ARCOS ODRIGUES

PREFEITO MUNI IPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoce, no 53 — Centro Mar de Espanha/MG — CEP 36.5 2 0-0

Telefone: (32) 3276-1225

pt- .ir



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

OPERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DE PEDRO AUGUSTO ANASTÁCIO.

Aos 26 dias do mês de MAIO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca -- 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Pedro Augusto Anastácio, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

O
títulos para nomeação no cargo de Operário. Assim entra 

dos 
no 

direitos 
exercício 

e deveres
de suas

funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, 
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com

zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,

observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,

exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em

geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento

de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,

levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver

ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do

patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade

administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a

partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são

cabíveis.

11 gt n Ma s Ro igues Jair Ferre e Toledo

Prefeito M icipal Diretor de R ursos Humanos

9

Pedro A usto Anastácio

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 402/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Carlos

Augusto da Silva, brasileiro, portador do CPF no 878.082.696-20, residente e domiciliado na Rua

Augusto Moraes, 388, bairro Santa Efigênia, neste Município, a ocupar o cargo de provimento

efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em

02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste u-tigo, o servidor ora nomeado poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 1 dias do ês de maio de 2019.

elingto M' rcos Ro rigues
Prefeito Municipal

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 221081 5) NO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828
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CEP 36640000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCíCIO PARA O CARGO DE

OPERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) CARLOS AUGUSTO DA SILVA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura

Municipal, situada na Praça Barão dc Ayuruoca 53, Centro, Mar de Espanha/MG,

presente o Exmo. Prefeito Municipal, Wclington Marcos Rodrigues e perante mim,

Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu

o Sr.(a) Carlos Augusto da Silva, devidamente convocado(a), em decorrência de

aprovação cm concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de

Operário. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de 2019,

tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da
legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as

atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e

regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,

atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa

de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

gton M cos R rigues

Prefeit Muni pal
Jair Ferr a e Toledo

Diretor de ecursos Humanos

arlos Augusto a Silva

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha -- MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL No 397/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

O Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Creone

de Oliveira Bento, brasileiro, portador do CPF no 100.811.846-03, residente e domiciliado na Rua

José Lopes Cunha, 5, bairro Floresta, neste Município, a ocupar o cargo de provimento efetivo de

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de

pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior, cstão dispostos nos mandamcntos contcmplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação,

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 ias do ês de maio de 2019.

e in t M cos Ro igues
Prefeit unicip

PUBLICADA POR

819, 2210810 0

Assa

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha!MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



AeZa%cta CJ/4an%c
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
OPERARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) CREONE DE OLIVEIRA BENTO.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Creone de Oliveira Bento, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Operário. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de 2019,
tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da
legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bo cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

mgton Ma os R igues
Prefeit Municipal

Jair Fe e a e Toledo
Diretor d Recursos Humanos

Creone de Oliveira Bento

Praça Barão de Ayuruoca, 53 Centro
Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 396/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Alex

Gervázio Apolinário, brasileiro, portador do CPF no 058.175,306-27, residente e domiciliado na

Av. São Paulo, 193, bairro Centro, neste Município, a ocupar o cargo de provimento efetivo de

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de

pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo antcrior, cstão dispostos nos mandamentos contemplados pcla Lci no

1262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 1 dias do ês de maio de 2019.

gt Ma os o ri ues
Prefeito unicip I

PORTARIA PUBLICADA POR

paio
(LEI ORGANICA 819, 22108105)

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

OPERARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) ALEX GERVASIO APOLINARIO.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura

Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,

presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,

Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu

o Sr.(a) Alex Gervásio Apolinário, devidamente convocado(a), em decorrência de

aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
O Operário. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de 2019,

tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da

legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as

atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e

regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,

atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,

ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa

de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a

moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir

de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

n Mar s Ro igues

Prefeito unici al

Jair Ferr ra e olédo
Diretor de ecursos Humanos

Alex Gervásio Apolinário

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 399/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/200.9, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Marcos

do Nascimento Silva, brasileiro, portador do CPF no 06.3.206.056-50, residente e domiciliado na

Rua Padre José de Anchieta, 846, bairro Centro, neste Município, a ocupar o cargo de provimento

efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em

02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposições atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

0)
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal aos 1 dias do ês de maio de 2019.

m M cos i s
Prefeito Municipal

PORTARIA PUBLICADA POR

819,2210 5) NO PE 00

ASS.

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
OPERARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) MARCOS DO NASCIMENTO SILVA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Marcos do Nascimento Silva, devidamente convocado(a), em decorrência
de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Operário. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de 2019,
tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da
legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,

atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável p Io bo cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

e ingtonM cos R rigues
Prefeit Municipal

Jair Fe eira de Toledo
Diretor d Recursos Humanos

Marcos do Nascimento Silva

Praça Barão de Ayuruoca, 53 Centro
Mar de Espanha -MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 388/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/20/6 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Marciel
de Souza Guimarães, brasileiro, portador do CPF no 016.267,317-56, residente e domiciliado na
Rua Alírio Patilha, 545, bairro Balança, neste Município, a ocupar o cargo de provimento efetivo de
regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao
cargo, prcvisto no artigo anterior, cstão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

O
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 dias do 

elington M os Ro rig 
Prefeit unici I

ês de maio de 2019.

s

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 221081 ) NO P RIODO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEPE-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov hr
Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
OPERARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) IMARCIEL DE SOUZA GUIMARAES.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Marciel de Souza Guimaraes, devidamente convocado(a), em decorrência
de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Operário. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de 2019,
tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da
legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

lmgton Ma os Ro igues
Prefeito unicipal

cMo-cJ

Jair F eira de Toledo
Diretor d Recursos Humanos

Marciel de Souza Guimaraes

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha MG



CEP 36640000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 401/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/200.9, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr. Pedro

Paulo Farias, brasileiro, portador do CPF no 260.378.818-39, residente e domiciliado na Rua

Clodesmith Riani, 1242, bairro Centro, neste Município, a ocupar o cargo de provimento efetivo de

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Operário, que faz parte do quadro de

pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior, cstão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lci no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. Y Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipa aos dias do ês de maio de 2019.

ingt n cos Ro igues
Prefeit unicip I

PORTARIA PUBLICADA POR AFIRhÇAU

(LEI 819, 2210 105) NO

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



õenez/uta 6/4UU2?/fa
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
OPERARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) PEDRO PAULO FARIAS.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de EspanhafMG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Pedro Paulo Farias, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de

O Operário. Assim entra no exercício de suas fimções, no dia 02 de maio de 2019,
tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da
legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bo cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

IngtonM os R •gues
Prefeito unic pal

Jair Ferr a e ofeao
Diretor de ecursos Humanos

Pedro Paulo Farias

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 293/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no usc e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baix ar
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício a vista de classificação no concurso público
no 002/2016, o servidor Ítalo da Cruz Pacheco portador do CPF. NO 130.309.777- '5
residente e domiciliado na Rua Doutor Paulo Hecerve, no 310-C, bairro Bingem, na cidade lie
Petrópolis/RJ a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da •:.i

no 1.262/2009, de Profcsscr dc 60 ao 90 ano dc Ciências, que faz parte do quadro de pess
da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições
ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela Le
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pod LTá
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executa

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a paztir

de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR

NO P

Ass.:

RCOSR DRIGUES
PREFEIT MUNIC AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR 60 AO 90 ANO - CIÊNCIAS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DE ITALO DA CRUZ

PACHECO.

Aos 01 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas
dependências da Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca
53, Centro, Mar de Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal
Welington Marcos Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de
Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Italo da Cruz
Pacheco, devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em
concurso público de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 6 0 ao

90 ano - Ciências. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido
dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais
e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,
zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo
bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

e i o Ma os od ue
Prefeito M icipal

Jair Ferreir e Oledo
Diretor de Re rsos Humanos

Italo da Cruz Pacheco

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 294/2018.

nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgân•
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 c suas alterações posteriores,resolve bair
a seguinte

O PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no

público no 002/2016, o servidor Robson dos Santos Pimentel Jr brasileiro, portador do CP
NO 082.336.976-56, residente e domiciliado na Praça Oswaldo Gríbel no 41, centro, r.c-ta
cidade de Mar de Espanha/MG a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutár
nos termos da Lei no 1.262/2009, de Profcssor de 60 ao 90 ano de Educação Religiosa,
faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine lies

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela L
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado L.rá
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execuv os
confonne determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR ,
LI T NM OS R RIGUES

{LEI ORGÂNICA 819, 221081 5) NOP ODO PREFEIT UNICI AL

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



AeZa/uta de
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR 60 AO 90 ANO - EDUCAÇÃO RELIGIOSA DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DE ROBSON

DOS SANTOS PIMENTEL JÚNIOR.

Aos 01 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas

dependências da Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca

53, Centro, Mar de Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal

Welington Marcos Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de

O
Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu o Sr. Robson dos

deSantos Pimentel Júnior, devidamente convocado(a), em decorrência 

aprovação em concurso público de provas e títulos para nomeação no cargo de

Professor 60 ao 90 ano — Educação Religiosa. Assim entra no exercício de

suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres

constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com

zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,
observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,

exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em

geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento

de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,

levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do

patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade
administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a
partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são
cabíveis.

ellingt M os Ro •ig
Prefeio nicipal

Jair Fe ira de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

-m z:áZ
Robson dos Santos Pimentel Júnior

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 295/2018.

Ementa: "Que non:cia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo ?
contént outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no usc e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei OrgâE1 ja
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai ar
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no concuu•so

público no 002/2016, a servidora Michelle Ferreira do Valle brasileira, casada, portadora do

CPF. NO 075.336.496-48, residente e domiciliada na Rua Nelson C. Barbosa, no 90 --31,
centro, nesta cidade de Mar de Espanha/MG a ocupar o cargo de provimento efetivo de
regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor de 60 ao 9 0 ane cie
Geografia, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de
Espanha/MG.

Art. 2 0- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinontes
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela L •i no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado ocdera
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a yartir
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês dt março de 2018.

P ORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

ORG\NiCA 819, NO P RIon
M RCOSR R AJF,s

PREFEIT MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-OCC

Telefone: (32) 3276-1225



•ena/utcu ()Ç/'Zavc/o

CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR 60 AO 90 ANO GEOGRAFIA DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA MICHELLE FERREIRA

DO VALLE.

Aos 01 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas

dependências da Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca

53, Centro, Mar de Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal

Welington Marcos Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de

Recursos Humanos, Jair FelTeira de Toledo, compareceu a SEI . Michelle Ferreira

do Valle, devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em

concurso público de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 6 0 ao

90 ano — Geografia. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido

dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação

municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as

atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de ceftidões

requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse

pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento

da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter

conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao

serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,

omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas

atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

we lin 0 M c rigues
Prefeito nicipa

Jair Ferre• e Oledo

Diretor de Recursos Humanos

Michel e

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



acnca/uta, c/o
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 296/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público ntunicipal a ocupar cargo de provimento efetivo

contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânic

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baixe.)

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação em concurso

público no 002/2016, a servidora Telma Maria Becker do Valle Ribeiro brasileira, casad

portadora do CPF, NO 044.656.196-77 residente e domiciliada na Rua Dr. Augustinho Pereira.

67, centro, nesta cidade de Mar de Espanha/MG a ocupar o cargo cle provimento efetivo ci

regime estatutário, nos lermos cla Lei no 1.262/2009, de Professor dc 60 ao 9 0 ano

Português, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar é.

EspanhanvíG.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pode

receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executadc¿

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a part:r

de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do ês de março de 2018.

POR T N M COSR RIGUES
NO PER o PREFEIT MUNIC AL

ASS.'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



3% Za/uta C%mc44aZc/c C%ata/o
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR 60 AO 90 ANO - PORTUGUÊS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA TELMA MARIA
BECKER DO VALLE RIBEIRO.

Aos 01 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas
dependências da Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca
53, Centro, Mar de Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal
Welington Marcos Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de
Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu a SEI . Telma Maria
Becker do Valle Ribeiro, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para nomeação no cargo de
Professor 60 ao 90 ano o— Português. Assim entra no exercício de suas funções,
tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da
legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de
certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao
conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio
público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser
assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar
contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como exercer
eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de
então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

i eto 1 Ma s o ues
Prefeito licipal

Jair Ferr r e Oledo
Diretor de R cursos Humanos

Telma Maria Becker do Valle Ribeiro

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



¿Zzcta 0-%cnza7zVc/e CJ/4ccn
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 314/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
conténl outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais. no use,

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai:••

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado a entrar enl exercício a vista de classificação em concili3-;

público no 002/2016, a servidora, Renata Ribeiro Cassador Pereira, brasileira, separa

judicialmente, portadora do CPF. N O 039.927.966-06, residente e domiciliada na

Francisco Xavier de Carvalho, no 135, bairro Nossa Senhora das Mercês, nesta cidade de

de Espanha/MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário. nos termos
Lei no 1.262/20()9, de Professor de 6 0 ao 90 ano — Português, que faz parte do quadrc
pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 2 0 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine; te:.
ao carto. previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela 1-e:
I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado
receber outros oficios de seu superior imecliato, os quais deverão ser observados e executados
confornne deterilàinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra enn vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 10/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PUB i-iCADA POR

ORGANICA 22108105) NO P

LI N M RCOSR DRIGUES
PREFEIT MUNIC PAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



C%ua/e
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR 60 AO 90 ANO - PORTUGUÊS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA RENATA RIBEIRO
CASSADOR PEREIRA.

Aos 10 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu a Sia . Renata Ribeiro Cassador Pereira,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público
de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 60 ao 90 ano OPortuguês. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado
ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

e lingto M cos Ro ig Jair Fe Ira de Toledo

Prefeito unicipal Diretor de ecursos Humanos

Rena a i eiro Cassador Pereira

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CE236640-OOO 01



Q%zmc44ezZu/o 63/4anh
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 315/2018.

Ementa: "Que non:eia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias "

O Preft?ito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no usc

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânicé

Municipal, c/c a Lei complementar n o 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baix

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeado e designado a entrar em exercício a vista de classificação em concuu•ss

público no 002/2016, a servidora, Mariane Ambrósio Costa, brasileira, portadora do CP F.

()88.713.906-01, residente e domiciliada na Rua Cap. Antonio Carias, no 08, bairro Ipiran_

na cidade de Juiz cle Fora/MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutál

nos ternios da Lei 1.262/2009, cle Professor de 6 0 ao 90 ano — História, que faz parte

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/lVIG.

Art. 2 0- As atribuições, conlpetências, cleveres. vencimentos, e clemais disposições atiner.•

ao previsto no artigo anterior, esla disposto nos mandamentos contemplados pela Lei

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poes

receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executa.
deternninação,

Art. Y - Esta poflaria entra vigor na data de sua publicação. valendo seus efeitos a pa
de 08/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR

ORGANICA 221081 5) NO PE O
%LINGT N M RCOSR IC,UES

PREFEIT MUNICII AL
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro - Mar de Espanha!MG — CEP 36.640-000

Telefone• (32) 3276-1225



C%ug4czZc/e C%cta/e É6/4an/Kco
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR 60 AO 90 ANO - HISTÓRIA DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA MARIANE AMBRÓSIO

COSTA.

Aos 08 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a SEI . Mariane Ambrósio Costa, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Professor 60 ao 90 ano —História. Assim
entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento,

dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-

se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do património público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

in Mac s o • gu
Prefeito icipal

Jair Ferr e Oledo
Diretor de R cursos Humanos

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N o 297/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânic

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baix

a seguinte

PORTARIA:

O
Art. 1 0 - Fica nomeada e a entrar em exercício a vista de classificação em concurso público

002/2016, a servidora Viviani Biagc Figueredo de Mendonça brasileira, portadora do CP

NO 057.464.826-76 residente e domiciliada na Rua Maria de Lourdes Castro Costa, no ICE

Casa 02, bairro Nova Pequeri, Pequeri/MGa ocupar o cargo de provimento efetivo de regir-

estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor de 60 ao 90 ano de Matcmáticr,

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinent

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela Lei

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poa
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executa&s
conforme determinação.

O Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a palüir
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXA

(LEI ORGÂNICA 819, 22108 05) NO P

ASS.:

ING N IARCOSR DRIGUES
PREFEI O MUNIC PAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR 60 AO 90 ANO - MATEMÁTICA DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA VIVIANI BIAGE
FIGUEIREDO DE MENDONÇA.

Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu a SP. Viviani Biage Figueredo de Mendonça,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 60 ao 90 ano —

Matemática. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado

ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter

conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
sewiço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis,

ellingto Ma c s Ro igue
Prefeito nicipal

Jair Ferre'h e oledo
Diretor de R cursos Humanos

Viviani 1%FguerpdÓ de Mendonça

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 298/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baixa:

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no cone*rso

público no 002/2016, a servidora Raquel Costa Marques brasileira, solteira, portador.¿ dc

CPF. NO 042.787.966-33 residente e domiciliada na Avenida Bueno Brandão, no 156 101

centro, nesta cidade de Mar de Espanha/MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo dc
regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor de 60 ao 90 ans
Matemática, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atir.•ntes
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela I -ei
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e exec=adc.

C) conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos t Darti
de 13/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de Jnarçcr de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO P RIODO
8 W M COS R DRIGUES

PREFEIT MUNICI AL
ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro -- Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR 60 AO 90 ANO - MATEMÁTICA DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA RAQUEL COSTA
MARQUES.

Aos 13 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca -- 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu a SEI . Raquel Costa Marques, devidamente

O convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Professor 60 ao 90 ano —Matemática. Assim
entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento,
dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-
se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com
a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

Wellingt n M -cos o gues Jair Ferre e Toledo
Prefeito unicipal Diretor de R ursos Humanos

Raquel Cos Marques

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



nena/uta do
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 299/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público Jlltliiicipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no usc
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgân
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai}
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediata a vista de classificação no concr,rso

público no 002/2016, a servidora Vanessa da Costa Bertelli brasileira,portadora do CPF.

113.547.496-69, residente e domiciliada na Rua Arthur Bernardes, no 471 ,centro, Bicas/1NdC,a

ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no

de Professor de 1 0 ao 50 ano Educação Infantil/ Fundamental — 1 0 ao 50 , que faz parto
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinc-

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execunr os
conforme determinação.

Arte 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a panir
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 22108! 5) NO PE IODO

ASS.:

ARCOS OD IGUES
PREFEITO MUNI IPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR DE 1 0 AO 5 0 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA VANESSA

DA COSTA BERTELLI LOMBARDI.

Aos 01 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Vanessa da Costa Bertelli Lombardi,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 10 ao 50 ano
Educação Infantil. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido
dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação

municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as

atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse

pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter

conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

n cos Ro rig s

Prefeito unicip

Jair Ferr a e Íoledo
Diretor de Recursos Humanos

Vanessa da Costa Bertelli Lombardi

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 300/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgân
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai.
a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada a vista de classificação no concurso público no 002/2016, a servidc:a
Marcia Helena Kaizer Rossignoli brasileira, separada judicialmente, portadora do CPF.
034.527.266-81, residente e domiciliada na Rua Antero Dutra, no 1 13, nesta cidade de Ma-

Espanha]MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da í -ei
no 1.262/2009, de Professor de 1 0 ao 50 ano Educação Infantil/Fundamental 1 0 ao 50:
faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições •s

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser obsewados e

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a

de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR

LIG ON A COS RO UES
(LEI ORGÂNICA 5) NO PE IODO

PREFEI O MUNICIPAL

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



4% Za/uta Cz%uq4aZ/e C%atc/e
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR DE 1 0 AO 50 ANO EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA MARCIA
HELENA KAIZER ROSSIGNOLI TOSTES.

Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Márcia Helena Kaizer Rossignoli
Tostes, devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso
público de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 1 0 ao 50 ano —

Educação Infantil. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido
dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais
e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,
zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo
bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

ellingt M cos Ro igues
Prefeito unicipal

Jair Ferreira ed'o
Diretor de Recu sos Humanos

Márcia Helena Kaizer Rossignoli Tostes

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP.•36640-OOO 01



C) %c puch4aZcZo OS/(atO CJ/4aznw€
CEP 36640-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 301/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo

contém outras providencias

O Prcfcito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use

gozo dc suas atribuiçõcs legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgân:

O Municipal, a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai:.

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no conce

público no 002/2016. a servidora Marilene dc Jesus Cazarim Silva brasileira, portadort

CPF. NO 983.179.976-34, residente e domiciliada na Rua Antonio Cazarim, 161, distrit(

Engenho Novo, Mar de Espanhw'MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo de reg
estatuió:io, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Educação Infantil/Fundamental 1 0 ae

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine

ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela L.

1 2622009 e suas alterações posteriores.

o Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado peará
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execu
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PUBLICADA POR

ORGkH!CA 5) NO PE ELING ON M RCOSR RIGUES
PREFEITO MUNICI AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR DE 1 0 AO 5 0 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA

MARILENE DE JESUS CAZARIM SILVA.

Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Marilene de Jesus Cazarim Silva,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 1 0 ao 50 ano

Educação Infantil. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido

dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação

municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as

atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões

requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse

pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento

da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter

conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao

O serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,

omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas

atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

W lin to Ma os igue
Prefeito M icipal

Jair Ferreir e o edo
Diretor de Rec rsos Humanos

Marilene de Jesus Cazarim Silva

Praça Barão de Ayuruoca, 53- ntro-Mar de Es anha/MG-CEP:36640-OOO 01



6/4-azn%a
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 302/2018.

Ementa: "Que Ito,'lteia servidor público municipal a ocupar cargo de provñnento efctivo
outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânicv
O Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baix.

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no concur

público no 002/2016, a servidora Glória Aparecida Pereira Martins dc Souza brasilei
portadora do CPF. NO 690.825.456-91, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Bra.

no 125, centro, nesta cidade deMar cle Espanha/MG,a ocupar o cargo de provimento efetiv

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor de Educ•
Infantil/Fundamcntal dc 1 0 ao 50 ano, que faz parte do quadro de pessoal da Prefe
Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinenucs
ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela L. -
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execu.y.os
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do A s de harço de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR

22108105) NO ERIODO 1 ON R OS RO RI ES
PREFEI O MUNICIPAL

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR DE 1 0 AO 50 ANO EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA GLÓRIA
APARECIDA PEREIRA MARTINS DE SOUZA.

Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu a Sra.Glória Aparecida Pereira Martins de
Souza, devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso
público de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 10 ao 50 ano —

Educação Infantil. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido
dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação
municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais
e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,
zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas
atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo
bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

ellingt M co i es

Prefeito nicipal
Jair Ferreira Oledo

Diretor de Recur os Humanos

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 303/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivocontém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgàr.:cà
Municipal, c/c a Lei complementar no I .262/2009 e suas alterações posteriores,resolve
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação em
público no 002/2016, a servidora Janaina Nascimento brasileira, portadora do CPE.
040.084.366-85, residente e domiciliada na Rua Major Antonio Barbosa, no 640, centro,
cidade de Mar de EspanlWMG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutárto,
nos termos da Lei no 1.262/2009, de Profcssor de Educação Infantil/Fundamental 1 0

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos e demais disposições ati;

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela

1.262]2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos paiti:-

de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do ês de março de 2018.

E ING ON MA COSR RIGUES
PORTARIA PUBLICADA POR

PREFEIT UNICI AL

(LEI 8 9, 2210 NO

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-OCC

Telefone: (32) 3276-1225
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
PROFESSOR DE 1 0 AO 5 0 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA JANAINA

NASCIMENTO GAMA.
Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Janaina Nascimento Gama,
devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 1 0 ao 50 ano
Educação Infantil. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido
dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação

municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse

pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento
da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter

conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao
serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,

O
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas

atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

lingto Mar Ro igue
Prefeito M icipal

Jair Ferrei Oledo

Diretor de R rsos Humanos

inaina Nascimento Gama

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 304/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público nzunicipal a ocupar cargo de provimento efetivo e

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâ}lica

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bah.'É¿r

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação em conculrso

público no 002/2016, a servidora Marieta Souza da Silva brasileira, portadora do CPF. N O

673.148.726-00, residente e domiciliada na Rua Francisco Xavier de Carvalho, no 41,

Nossa Senhora das Mercês, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo

provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor

Educação Infantil/ Fundamental 1 0 ao 5 0, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeltll
Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinenvs

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela J ei
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado 1--ocle-:á
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e exectaados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos pariir
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do s de marco de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR
II T N MA 

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO
PREFEITO 

C 
UNICI 

SRO 
AL

RIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR DE 1 0 AO 5 0 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA MARIETA

SOUZA DA SILVA.
Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Marieta Souza da Silva, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Professor 1 0 ao 5 0 ano — Educação Infantil.

Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza

ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

elli ton arc o ue

Prefeito Mu ICipal

•
Jair Ferre Oledo

Diretor de Recursos Humanos

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 305/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgân

Municipal, c/c a Lei complementar no I .262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai:

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no o

público no 002/2016, a servidora Sandra Mercês Tavares brasileira, portadora do CPF

724.258.576-72, residente e domiciliada na Avenida Bueno Brandão, no 350/101, cc,-

nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de reg

estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor Educação Infantil/ Fundame

1 0 ao 50, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal dc Mar dc Espanha/V

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, c demais disposições atine

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela L,

i .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pe
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execut
conforme determinação.

o
Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR
LI T NMA OS R GUES

(LEI ORGANICA 819, 22 00105) ERIuo PREFEITO IUNIC PAL

ASS•:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR DE 1 0 AO 5 0 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA SANDRA
MERCÊS TAVARES.

Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Sandra Mercês Tavares, devidamente
convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos para nomeação no cargo de Professor 1 0 ao 5 0 ano — Educação Infantil.
Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza

ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e li gt M os Ro igue Jair Ferrei e Oledo
Prefeito unicipa Diretor de Recursos Humanos

SCX-r-sd.JVC% TCR-Oa-R2r-•

Sandra Mercês Tavares

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 306/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contént outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâni
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai:

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no cone
público no 001/2016, a sewidora Joana D'arc Queiros Armando brasileira, portadora
CPF. NO 113.341.207-65, residente e domiciliada na Rua Ancelmo Coluci, no 547, ba
Alvaro Diasna, cidade de Bicas/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de rez
estatutário, nos tennos da Lei no 1.262/2009, de Professor Educação Infantil/ Fundamos: 121
1 0 ao 50 , que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/N

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atilV----s
ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela I e;
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execv: -aos
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos ade 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(IE! 819, 22108105) NO PE ING ONM COS R RIGUES
D PREFEIT MUNIC AL
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHAPraça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR DE 1 0 AO 5 0 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA JOANA

D'ARC QUEIROS ARMANDO.

Aos Oldias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Joana D'arc Queiros Armando,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 10 ao 50 ano

Educação Infantil. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido

dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação

municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as

atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões

requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse

pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento

da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter

conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao

serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,

omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas

atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

ellin on M os o igues Jair Ferr ra e Toledo
Prefeito nicipa Diretor de ecursos Humanos

J ana 'arc Quearos Arman o

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 447/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no afligo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores. resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Flávia
De Rezende Macedo, brasileira, casada, portadora do RG M-8.962.059, inscrita no CPF sob o no
030.270.146-09. residente e domiciliada na Rua Paraná, 14, Centro, em Mar de Espanha, a ocupar o
cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.195/08, de Professor I,
que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada
em exercício em 03/02/2020.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no
I . 195/08 e pela Lei no I .262/09, e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir deO 03/02/2020.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, a 21 ias do ês de fevereiro de 2020.

e • gton ar s Ro rigues
Prefeito Inicip /

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI 2108105) NO

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36E40-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR 1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) FLAVIA DE REZENDE MACEDO.

Aos 03 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2020, nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o EXIiiO. Prefeito Municipal, Welingíon Marcos Rodrigues e

perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de

Toledo, compareceu o Sr.(a) Flavia de Rezende Macedo, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos

para a nomeação no cargo de Professor I. Assim entra no exercício de suas funções.

no dia 03 de fevereiro de 2020, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos

direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de

exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que

servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,

exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral,

prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à

expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de

situação de interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao

conhecimento da autoridade superior as irregularidades de tiver ciência em razão

do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público,

manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao

serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão

ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao

referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumpnmento das

funções que lhe são cabíveis.

em o Mar s Rod gues
Prefeito unici I

Jair Ferre e Oledo

Diretor de cursos Humanos

Flavia de Rezende Macedo

Ela-vtce dl (h)laczcle
Praça Barão de yuruoca, 53 — Centro

Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 307/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público nutnicipal a ocupar cargo de provimento efetivc
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no usc
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâni
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baix
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no concurs

público no 002/2016, a servidora Sheila da Silva Cazarim, brasileira, portadora do CP
NO 104.011.696-50, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, no 162/301, cento, ne

cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento cfetivo de regime estatutár
nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor Educação Infantil/Fundamcntal 1 0 ao
que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinem
ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela Lei
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pocl
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executac
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a pa
de 06/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR IN T N M C S RO RIGUES
PREFEIT MUNICI AL

(LEI ORGANICA 9, NO P RIODO

D.

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

(3m 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR DE 1 0 AO 5 0 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA SHEILA

DA SILVA CAZARIM.

Aos 06 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra . Sheila da Silva Cazarim, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Professor 1 0 ao 5 0 ano — Educação Infantil.

Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza

ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as

protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

ellingtonM cos Ro igues
Prefeito unicipal

Jair Ferrei de Toledo
Diretor de R ursos Humanos

Sheila da Silva Cazar m

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



%cctdo 6/zann¿c
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 308/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no use
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâni
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação em concuzo

público no 002/2016, a servidora Janaina Aparecida dc Oliveira brasileira, portadora

CPF. NO 869.013.976-15, residente e domiciliada na Rua Garcia Passos, no 720, bairro sc:

Tereza, na cidade de Bicas/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatuta-

nos termos da Lei no 1.262/2009, de Professor Educação Infantil/Fundamental 1 0 ac

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art, 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine ?

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela Lei

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado p

receber outros ofícios de seu superior imecliato, os quais deverão ser observados e execut 3 s

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a

de 01/02/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXA

(LEI ORGANICA 819; 22108105) NO

ASS.:

1 T N MA OSRO GUES
PREFEIT I UNICI AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG -- CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



C%ata/e
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PROFESSOR DE 1 0 AO 50 ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DA JANAINA

APARECIDA DE OLIVEIRA.

Aos 01 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Sra. Janaina Aparecida de Oliveira,

devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público

de provas e títulos para nomeação no cargo de Professor 1 0 ao 50 ano —

Educação Infantil. Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido

dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes da legislação

municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as

atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir, observar as normas legais

e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões

requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse

pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento

da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo,

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter

conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao

serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade,

omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas

atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo

bom cumprimento das funções que lhes são cabíveis.

e h gt n M os Ro igues Jair Ferr e Toledo

Prefeito icipa Diretor de ecursos Humanos

Janain• parecida de Oliveira

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 309/2018.

Emcnta: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivc e

contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no usc e

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâlü'

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bai;

a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeado e designado ao exercício imediato a vista de classificação no concui.<ô

público ne 002/2016, o servidor Guilherme Pacheco Batista brasileira, portadora do C

NO 101.080.976-84, residente e domiciliado na Rua Laudelino Barbosa, no 536, centro, n.

cidade de Mar de Espanha./MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatuti

nos termos da Lei no 1.262/2009, de Psicólogo que faz parte do quadro de pessoal
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atine:
ao cargo, pre\isto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela L
1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado PC
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executo
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 04/04/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXA

(LEI ORGANICA 22108105) NO PE

ASS.:

IN O COS R ES
PREFEIT MUNICI AL



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

PSICÓLOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DA SR. GUILHERME PACHECO BATISTA.

Aos 04 dias do mês de ABRIL do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

O
de Toledo, 

em decorrência 
compareceu 

de 
a Sr. 

aprovação 

Guilherme 
em 

Pacheco 
concurso 

Batista, 
público 

devidamente

de provas e
Ferreira 
convocado(a), 
títulos para nomeação no cargo de Psicólogo. Assim entra no exercício de suas

funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres

constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com

zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,

observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,

exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em

geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento

de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,

levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver

ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do

patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade

administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a

partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são

cabíveis.

e lingto Ma os Ro i ues

Prefeito nicipal

Jair Fe Ira de Toledo

Diretor de ecursos Humanos

Guilherme Pacheco Batista

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 310/2018.

Ementa: "Que norteia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo ?

contém outras providencias "

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgân1Ü2

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve baix¿..•

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada em vista de classificação no concurso público no 002/2016, a servidora

Marcela Ferreira do Valle brasileira, solteira, portadora do CPF. NO I 03.486.50é=ú,
residente e domiciliada na Rua Alexina Machado, no 60,centro, nesta cidade de IVI?C

Espanha'MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lc,

no 1.262/2009, de Recepcionista que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipr
de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atill>ütes
ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela L E
i -262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pe ier',l
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execui
conforme determinação.

A;-t. 30 - Esta poitaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a
de 20/03/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mê de março de 2018.

PORTARIA POR

NO 1 T COS RIGUES
PREFEITdMUNICi AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



3c/ a/uta2 C%atc/e CJ//zan%c
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DA SRa. MARCELA FERREIRA DO VALLE.

Aos 20 dias do mês de MARÇO do ano de 2017 nas dependências

da Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar

de Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perdnte mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a Srn . Marcela Ferreira do Valle, devidamente

O convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de Recepcionista, Assim entra no exercício de

suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres

constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com

zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,

observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,

exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em

geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento

de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,

levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver

ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do

patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade

administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a

partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são

cabíveis.

ellington cos R rigues

Prefeito uniciP'
Jair Fe • Ira de Toledo

Diretor d ecursos Humanos

Marcel, Ferreira do Valle

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 311/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público nutnicipal a ocupar cargo de provimento efetivt- g

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no us

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgâll
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve ba-

O
a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no concv

público no 002/2016, a servidora Maria Eliza Lima Ribeiro brasileira, portadora do CPF

099.574.946.94, residente e domiciliada na Rua Dulcineia de Souza Castro Esteves, no

In.ñi.-ro Jardim Guanabara, nesta cidade de Mar de Espanha/MG, a ocupar o cargo
.r,reviÜ'aente cfetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Recepcior

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinc
cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela L'

.262/2009 e suas alterações posteriores.

único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pe€
o receber 0'3tros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executa

confornjc determinação.

Avt, 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a p
1/04/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

l)'do e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

POR

P T IN M COS R Dl GUES

on. MUNC PAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
P.' aça fiarüo de Ayuruoca, 53 Centro - Mar do Espenha/MG -- CEP 36.640-000

(32) 3276A225
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CEP 36640-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

TERM O DE POSSE E EXERCíCIO PARA O CARGO DE

DA PREFEITUIU M UNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DA M A RI A ELIZA LIMA RIBEIRO.

Aos II dias do mês de ABRIL do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Nlunicipal, situada na Praça Barão de Aye uruoca 53, Centro, Mar de

EspanhóMG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu a se. Maria Eliza Lima Ribeiro, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

é títulos para nomeação no cargo de Recepcionista. Assim entra no exercício de

suas funções, tendo lhe sido dado ciências neste Inomento, dos direitos e deveres

constantes da legislaçào municipal; dos de\cres enfatizou-se o de exercer com

zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a que servir,

observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores,

exceto quando manifestatnente ilegais, atender com presteza ao público em

geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo,

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento

de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da Fazenda Pública,

le\ar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver

ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do

património público, manter conduta compatível com a moralidade

administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a

partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhes são

cabíveis.

II gt M cos Ro Ig s

Prefeito unicip

Jair Fer ra e Oledo
Diretor de ecursos Humanos

Maria Eliza Lima Ribeiro

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N O 312/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal a ocupar cargo de provimento efetivo g

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no e

gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Org{lica

Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores,resolve bfii:

a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada e designada ao exercício imediato a vista de classificação no

público no 002/2016, a servidora Joana D'arc Franco Gouvêa brasileira, portadora do

NO 025.412.236-17, residente c domiciliada na Praça Santos Dumont, no 109, centro,

cidade de Mar dc Espanha/MG, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatuá••.

nos termos da Lei no 1.262/2009, de Recepcionista que faz parte do quadro de pessoal

Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinen13vs

ao cargo, previsto no artigo anterior, está disposto nos mandamentos contemplados pela Le;

I. 262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado pvie-•á
receber outros ofícios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e execu
conforme determinação.

Art. 3 0 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a pai"
de 11/04/2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste paço municipal, aos 02 dias do mês de março de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇÃO

(LEI ORGANICA 22108105) NO P IODC 4LIN ONM R OS R DRIGUES

' A uc2013 PREFEI MUNIC PAL

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MC — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE

ESPANHA DA SRa. JOANA D'ARC FRANCO GOUVEA .

Aos 11 dias do mês de ABRIL do ano de 2017 nas dependências da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de
Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

O
Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair
Ferreira de Toledo, compareceu a SEI. Joana D'arc Franco
Gouvea, devidamente convocado(a), em decorrência de aprovação em
concurso público de provas e títulos para nomeação no cargo de Recepcionista.
Assim entra no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste
momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres
enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a
instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível comO a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com
urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

e ingo M cos Ro igues
Prefeito nicipal

Jair Fe Ira de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

J 1a D'arc Franco Gouvea

Praç arão de Ayuruoca, 53- Centro-Marde Es nha/MG-CEP:36640-000 01



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 389/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Naiana

Araújo Pereira, brasileira, portadora do CPF no 126.778.166-10, residente e domiciliada na Rua

Parana, 915, bairro Centro, neste Município, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime

estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Recepcionista, que faz parte do quadro de pessoal

da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme deteminação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, a s 16 ias do ês de maio de 2019.

elingtonM os Ro igues
Prefeito unicip I

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇAO

(LEI ORGANICA 819, 2210810 ) NO PER DO

ASS,:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) NAIANA ARAUJO PEREIRA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Naiana Araujo Pereira, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Recepcionista. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bo cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

on M cos R drigues

Prefeit Muni ipal
Jair Fe eira de Toledo

Diretor d Recursos Humanos

Naiana Araujo Pereira

Q )€oxorocm

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 394/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Flávia

Afonso de Oliveira, brasileira, portadora do CPF no 015.840.716-48, residente e domiciliada na

Rua Coronel Otavio da Silva, 455, bairro Jardim Guanabara, neste Município a ocupar o cargo de

provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Recepcionista, que

faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em

exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. Y - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 ias do 

m on Ma os Ro ri 
Prefeito unicipal

ês de maio de 2019.

es

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 221081 5) NO P RIODO

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE

ESPANHA DO(A) SR.(A) FLAVIA AFONSO DE OLIVEIRA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Flavia Afonso de Oliveira, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Recepcionista. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bo cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

elingt M cos R igues
Prefeit Municipal

Jair Ferr a de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Flavia Afonso de Oliveira

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



neZezVvta 8/4 de
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 400/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Thais

Fiochi Martins, brasileira, portadora do CPF no 103.708.-556-63, residente e domiciliada na Rua

Elias Azzi, 600, bairro Nossa Senhora das Mercês, neste Município, a ocupar o cargo de

provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente Escolar,

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada

em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos I dias do ês de maio de 2019.

e ingtonM cos Ro rigues
Prefeito Munici

POR

M9, 
PER\ooo

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) THAIS FIOCHI MARTINS.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Thais Fiochi Martins, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

elingt n M rcos drigues
Prefeit Municipal

Jair Ferr a de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Thais Fiochi Martins

Praça Barão de Ayuruoca, 53 - Centro
Mar de Espanha -MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 387/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Bianca

Barreiros Gonçalves, brasileira, portadora do CPF no 015.526.816-37, residente e domiciliada na

Rua Francisco D. Linhares, 206, bairro Jardim Eldorado, neste Município, a ocupar o cargo de

provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente Escolar,

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada

em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vcncimcntos, c demais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 dias do ês de maio de 2019.

elingto Ma os Ro igues
Prefeito unicip I

PORTARIA PUBLICADA POR AFiXAÇAO

(LEI ORGANICA 819,221 05) NO RIODO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 448/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de
suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a
Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Roseli
de Fátima Mazzi Luiz. brasileira, solteira, portadora do RG MG-18.711.966, inscrita no CPF sob o
no 922.483.146-04, residente e domiciliada na Rua Urbano Stambassi, 499, bairro Nossa Senhora
das Mercês, em Mar de Espanha, a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos
termos da Lei no 1.262/09, de Servente Escolar, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em 03/02/2020.

Art. 20 - As atribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes ao
cargos previsto no artigo anterior. estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no
I .262/09 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. Y - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir deO 03/02/2020.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, os 2 ias do Ilês de fevereiro de 2020.

e ingto M cos R drigues
Prefeito unici al

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI GANICA 819, 22108105) NO PERIODO

D

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

SE RVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) ROSELI DE FATIMA MAZZI LUIZ.

Aos 03 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2020, nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, preseníe o EXiiIO. Prefeito Municipal, Welingíon Marcos Rodrigues e

perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de

Toledo, compareceu o Sr.(a) Roseli de Fatima Mazzi Luiz, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos

para a nomeação no cargo de Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas

funções, no dia 03 de fevereiro de 2020, tendo lhe sido dado ciência, neste

momento, dos direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres

enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a

Instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as

ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao

público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por

sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento

de situação de interesse pessoal, as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar

ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em

razão do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio

público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e

pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade,

O
omissão ou abuso de poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições

bomrelativa ao referido cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo 

cumprimento das funções que I e são cabíveis.

M s R i es

Prefeit unic pal

Jair Ferre e Oledo

Diretor de cursos Humanos

Roseli de Fatima Mazzi Luiz.

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) BIANCA BARREIROS GONÇALVES.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Bianca Barreiros Gonçalves, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável elo bom cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

mgto M rcos R drigues
Prefeito Munic pal

Jair Ferr a de Toledo
Diretor de cursos Humanos

Bianca Barreiros Gonçalves

Pra Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 391/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra.

Valkíria de Souza Silva Gomes, brasileira, portadora do CPF no 043.589.526-58, residente e

domiciliada na Rua Antonio F Rodrigues, 333, bairro Santa Helena, neste Município, a ocupar o

cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente

Escolar, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com

entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposiçõcs atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.
O

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 as do ês de maio de 2019.

o Ma cos Ro igues
Prefeito unicipal

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇAO

819, 2210810 ) NO PERIODO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro — Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) VALKIRIA DE SOUZA SILVA

GOMES.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,

presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,

O
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Valkiria de Souza Silva Gomes, devidamente convocado(a), em decorrência
de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo m cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

in cos odrigues

Prefe• o Mun cipal
Jair F eira de Toledo

Diretor Recursos Humanos

Valkiria de Souza Silva Gomes

150
Praça Barão de Ayu oca, 53 — Centro

Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 406/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra.

Gabriela Santos Lima da Silva Rufino, brasileira, portadora do CPF no 129.674.686-06, residente

e domiciliada na Rua São Benedito, 33, bairro Santa Efigênia, neste Município, a ocupar o cargo de

provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente Escolar,

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada

em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c dcmais disposições atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal aos I dias do ês de maio de 2019.

cos Ro i

Prefeit unicip I

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov hr

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



OzZzZuta
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) GABRIELA SANTOS LIMA DA
SILVA RUFINO.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Gabriela Santos Lima da Silva Rufino, devidamente convocado(a), em
decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação
no cargo de Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02
de maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal,
as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela
economia do material e conservação do patrimônio público, manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo 

O com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, 
e pontual 

omissão 
ao serviço, 

ou abuso 
tratar

de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que
lhe são cabíveis.

ein on M cos Ro gues
Prefeito Municip I

Jair Ferr a de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Gabriela Santos Lima da Silva Rufino

Praça Barão de Ayuruo , 53 — Centro
Mar de Espanha — MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 405/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n e 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Solange

Barbosa de Sousa, brasileira, portadora do CPF no 560.323.666-34, residente e domiciliada na Rua

Idalino Pacheco, 28, bairro Jardim Guanabara, neste Município, a ocupar o cargo de provimento

efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente Escolar, que faz parte

do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício

em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

I. 262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

O 23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal aos 16 dias do ês de maio de 2019.

elingt Mar os Rod ues
Prefeito unicip

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro Mar de Espanha/MG —CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.govhr

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) SOLANGE BARBOSA DE SOUSA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu

o Sr.(a) Solange Barbosa de Sousa, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável p Io bom umprimento das funções que lhe são cabíveis.

e ingto M cos Ro igues Jair Fe
Prefei Municipal Diretor de 

Solange arbosa de Sousa

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG

a de Toledo
ecursos Humanos



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 390/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público no 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Leticia

Silvestre Arruda, brasileira, portadora do CPF no 087,332.846-95, residente e domiciliada na Rua

Alvaro Tassi, 64, bairro Floresta, neste Município, a ocupar o cargo de provimento efetivo de

regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente Escolar, que faz parte do quadro

de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada em exercício em

02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vcncimcntos, c dcmais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, os I 'as do ês de maio de 2019.

e ingtonM cos Ro igues
Prefeit Municip I

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 22108105) NO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) LETÍCIA SILVESTRE ARRUDA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura

Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — a 53, Centro, Mar de Espanha/MG,

presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,

Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu

o Sr.(a) Leticia Silvestre Arruda, devidamente convocado(a), em decorrência de

aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de

Serscnte Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de

2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes

da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação

as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e

regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,

atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,

ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa

de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para

defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a

moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as

pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

O exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir

de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

e ingtonM cos R drigues
Prefeit Muni pal

Jair Ferr ra e olé'do
Diretor de Recursos Humanos

Leticia Silvestre Arrud

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha MG



3eZez/uta 6/¿anuKa
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 385/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e

contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 1 0 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, o Sr.

Fladimar Pereira Cescon, brasileiro, portador do CPF no 003,527, 197-37, residente e domiciliado

na Rua Major Antônio Barbosa, 685, bairro Centro, neste Município, a ocupar o cargo de

provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente Escolar,

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada

em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vcncimcntos, c dcmais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 1 dias d mês de maio de 2019.

elingtonM cos R rigues
Prefeito Municipal

PORTARIA PUBLICADA POR

(LEI ORGANICA 819, 221081 5) NO PERIODO

ASS.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.govhr

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) FLADIMAR PEREIRA CESCON

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Fladimar Pereira Cescon, devidamente convocado(a), em decorrência de
aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de

O Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como
exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que lhe são cabíveis.

in on M c s Ro igues
Prefeit unicipal

Jair Ferr e Oledo
Diretor de ecursos Humanos

FI dimar Pereira Cescon

(Rocou

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 398/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no

Concurso Público n o 002/2016 para

ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra.

Alessandra Figueira da Silva, brasileira, portadora do CPF no 049.177.696-98, residente e
domiciliada na Rua Luiz Rodrigues Martins, 1245, bairro Floresta, neste Município, a ocupar o
cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente
Escolar, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de EspanhafMG, com
entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, compctências, dcvcrcs, vcncimcntos, c dcmais disposiçõcs atincntcs ao
cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

I .262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de
23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, os 16 dias do ês de maio de 2019.

g o Ma os Rod gues
Prefeito unicip

PORTARIA PUBLICADA POR

ORGANICA 819, 22108105 NO PERI

Ass.:

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 - Centro - Mar de Espanha/MG - CEP 36,60000E-mail: 
Telefone: 

gabinete@mardeespanha.mg.gov 
(32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828

h
r



nezez/uta
CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) ALESSANDRA FIGUEIRA DA
SILVA.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Alessandra Figueira da Silva, devidamente convocado(a), em decorrência
de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação no cargo de
Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02 de maio de
2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres constantes
da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as normas legais e
regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais,
atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para
defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do
material e conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a
moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as
pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder; bem como

O exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido cargo, ficando, a partir
de então, responsável pelo bom mprimento das funções que lhe são cabíveis.

o M os Ro igues
Prefeit Munic al

Jair Ferr a de Toledo
Diretor de ecursos Humanos

Alessandra Figueira da Silva

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha — MG
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 395/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/20095 e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra.

Valcilene Aparecida Vaz de Aguiar, brasileira, portadora do CPF no 054.790.726-50, residente e

domiciliada na Rua Sebastião Pinto, 110, bairro Jardim Guanabara, neste Município a ocupar o

cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente

Escolar, que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com

entrada em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, competências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposições atinentes ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 dias do ês de maio de 2019

lin on Ma cos Ro rigues
Prefeito unici I

PORTARIA PUBLICADA POR

819, 22108105) 
NO P

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro Mar de Espanha/MG CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
DE ESPANHA DO(A) SR.(A) VALCILENE APARECIDA VAZ DE

AGUIAR.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Valcilene Aparecida Vaz de Aguiar, devidamente convocado(a), em
decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação
no cargo de Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02
de maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal,
as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela
economia do material e conservação do patrimônio público, manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar
com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que
lhe são cabíveis.

elington cos odrigues

Prefeit Municipal
Jair Ferrei e Oledo

Diretor de R ursos Humanos

Valcilene Aparecida Vaz de Aguiar

Praça Barão de Ayuruoca, 53 — Centro
Mar de Espanha -MG



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 384/2019

Ementa: "Que nomeia aprovado no
Concurso Público n o 002/2016 para
ocupar cargo de provimento efetivo, e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e gozo de

suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c a

Lei Complementar no 1262/2009, e suas alterações posteriores, resolve baixar a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeada, em razão de classificação no concurso público no 002/2016, a Sra. Ethel

Cristine de Almeida, brasileira, portadora do CPF no 055.510.446-02, residente e domiciliada na

Rua Cel. Octavio S Costa, 299, distrito de Engenho Novo, neste Município, a ocupar o cargo de

provimento efetivo de regime estatutário, nos termos da Lei no 1.262/2009, de Servente Escolar,

que faz parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, com entrada

em exercício em 02/05/2019.

Art. 20 - As atribuições, compctências, dcvcrcs, vencimentos, c demais disposiçõcs atincntcs ao

cargo, previsto no artigo anterior, estão dispostos nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, a servidora ora nomeada poderá

receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados

conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de

23/04/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado neste Paço Municipal, aos 16 'as do ês de maio de 2019.

e ingto Ma cos Rod Igues
Prefeito unicipa

PORTARIA PUBLICADA POR AFIXAÇAO

(LEI ORGANICA 819, 221081 5) NO P IODO

ASS.',

Praça Barão de Ayuruoca, no 53 Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000
E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225 - Fax: (32) 3276-2828



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE
SERVENTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR

DE ESPANHA DO(A) SR.(A) ETHEL CRISTINE DE ALMEIDA
FERNANDES.

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, nas dependências da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de Espanha/MG,
presente o Exmo. Prefeito Municipal, Welington Marcos Rodrigues e perante mim,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair Ferreira de Toledo, compareceu
o Sr.(a) Ethel Cristine de Almeida Fernandes, devidamente convocado(a), em
decorrência de aprovação em concurso público de provas e títulos para a nomeação
no cargo de Servente Escolar. Assim entra no exercício de suas funções, no dia 02
de maio de 2019, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos direitos e deveres
constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o de exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, ser leal a Instituição a que servir, observar as
normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, à expedição de certidões
requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal,
as requisições para defesa da Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela
economia do material e conservação do patrimônio público, manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar
com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de
poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido
cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das funções que
lhe são cabíveis.

elingtonM c s Ro igues
Prefeito unici al

Jair Fe eira de Toledo
Diretor d ecursos Humanos

Praça Barão de Ayuruoca, 53 Centro
Mar de Espanha t— MG
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CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO 317/2018.

Ementa: "Que nomeia servidor público municipal aocupar cargo de provimento efetivo e
contém outras providencias"

O Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso e
gozo de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 57 inciso VI da Lei Orgânica
Municipal, c/c a Lei complementar no 1.262/2009 e suas alterações posteriores, resolve baixar
a seguinte

PORTARIA:

Art. 10 - Fica nomeado e designado a entrar em exercício a vista de classificação em concurso

público no 002/2016, o servidor Rolnei Reis Vieira, brasileiro, portador do CPF NO

097.764.816-80, residente e domiciliada na Av. Palestina, no 275, bairro Bela Vista,na cidade
de Mar de Espanha/MG,a ocupar o cargo de provimento efetivo de regime estatutário, nos
termos da Lei no 1.262/2009, de Técnico Eletricista, que faz parte do quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

Art. 20- As afribuições, competências, deveres, vencimentos, e demais disposições atinentes
ao cargo, previsto no artigo anterior, esta disposto nos mandamentos contemplados pela Lei no

1.262/2009 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: Além das atribuições previstas neste artigo, o servidor ora nomeado poderá
receber outros oficios de seu superior imediato, os quais deverão ser observados e executados
conforme determinação.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir
de 05 de novembro de 2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Dado e passado neste paço municipal, aos 04 dias do mês de abril de 2018.

PORTARIA PUBLICADA POR

G ON CO ORGANICA MB, 22108105) NO PE IODO

PREFEI O IPAL

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Praça Barão de Ayuruoca, no 53 — Centro — Mar de Espanha/MG — CEP 36.640-000

Telefone: (32) 3276-1225



CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO PARA O CARGO DE

TÉCNICO ELETRICISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

MAR DE ESPANHA DE ROLNEI REIS VIEIRA.

Aos 05 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2017 nas dependências da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Barão de Ayuruoca — 53, Centro, Mar de

Espanha/MG, presente o Exmo. Prefeito Municipal Welington Marcos

Rodrigues e perante mim, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jair

Ferreira de Toledo, compareceu 0 Sr. ROLNEI REIS VIEIRA, devidamente

convocado(a), em decorrência de aprovação em concurso público de provas e

títulos para nomeação no cargo de TÉCNICO ELETRICISTA. Assim entra

no exercício de suas funções, tendo lhe sido dado ciência, neste momento, dos

direitos e deveres constantes da legislação municipal; dos deveres enfatizou-se o

de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal a instituição a

que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens

superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao

público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou

esclarecimento de situações de interesse pessoal, às requisições para defesa da

Fazenda Pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do

material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com

a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com

urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de

poder; bem como exercer eficientemente as suas atribuições relativa ao referido

cargo, ficando, a partir de então, responsável pelo bom cumprimento das
funções que lhes são cabíveis.

ingto Mar os Ro gu
Prefeito M •cipal

Jair F eira de Toledo

Diretor Recursos Humanos

Rolnei Reis Vieira

Praça Barão de Ayuruoca, 53- Centro-Mar de Espanha/MG-CEP:36640-OOO 01


