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Quijingue

Decretos

ESSTADO DA
A BAHIA
PREEFEITURA
A MUNICIP
PAL DE QU
UIJINGUE
C.N.P.J: 13.698.7
782/0001--26
DEC
CRETO Nº 132 de 11 de
d Março de
d 2021.

"Dispõe sobre a exoneração
e
dor Publicoo
de Servid
Municip
pal aposentaado e, dá ouutras provideencias”.

O Prrefeito do Município
M
d Qujingu
de
ue, Estado da
d Bahia no uso de suuas atribuiçõ
ões legais e,,
especcialmente com embaasamento no
n que disspõe o Esstatuto dos Servidorees Públicoss
Munnicipais.
CON
NSIDERAN
NDO a receente decisãoo do Suprem
mo Tribunall Federal, nno sentido de
d que, com
m
o atoo de aposenntadoria, o vinculo
v
do servidor
s
com
m o cargo por
p ele ocuupado, deixaa de existir,,
sendo irregular e manifestaamente ilegaal a manuten
nção do mesmo no Serrviço Publicco,
DEC
CRETO:
Art. 1º- Exonerrado a partiir do dia 299 de novem
mbro de 2019, o Serviddor Municip
pal, NILDO
O
SOU
UZA DE MA
ACEDO, innscrita no CPF:
C
040.33
34.598-71, pertencente
p
ao Quadro Próprio dee
Pessooal em carggos de provvimento lottado na seccretaria Muunicipal de Educação, Efetivo dee
Profeessor Nível II, 40 horass.
Art. 2º- O preseente desligaamento de dá
d em virtu
ude do mesm
mo ter auferrido aposen
ntadoria porr
Idadee (tempo dee contribuiçção, junto aoo INSS, atrravés do NB
B Nº 197.6997.685-2 co
om vigênciaa
a parrtir de 29/111/2019.
Art. 3º - Os prroventos a que
q o servidor tem dirreito serão pagos peloo Instituto Nacional
N
dee
Seguuro Social, eis
e que com
m o adventoo da aposenttadoria, o vinculo
v
ate eentão existeente entre a
mesm
ma e o Munnicípio de Quijingue - Ba,
B fica desffeito.
Art 4º4 Este atoo entra em vigor na daata de sua publicação retroagindoo seus efeittos a 10 dee
marçço de 2021, revogando--se as disposições contrrarias.
Publiique-se, reggistre-se cum
mpra-se e arrquive-se.
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Quijingue – Esstado da Baahia.

Weligtton Cavalcante de Goois
Prefeitto
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