PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAGANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAcAO
E DEFESA SOCIAL

PORTARIA N° 094/2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANcA, no use das atribuicoes previstas no
art. 72 da Lei Organica Municipal e,
CONSIDERANDO o Art. 34, da lei Municipal n° 3.570/2002, que trata sobre a
Readaptacao de Servidor em cargo de Atribuicao e Responsabilidade compativeis corn a limitacao
que tenha sofrido em sua capacidade fisica ou mental, verificada em inspecao medica official;
CONSIDERANDO, Laudo Medico, anexo ao Processo n° 291/2022 de solicitacao de
Readaptacao Funcional.
RESOLVE:
ART. 1° — Fica concedida a Readaptacao Funcional a servidora efetiva: MARIA DE
JESUS DA SILVA CASTRO, Matricula 72267/1, portadora do CPF n° 607.219.872-49, no cargo
de Auxiliar de Servicos Operacionais, em razao de limitacao ocupacional, veriricada e atestada
por meio de inspecao medica.
ART. 2° - A servidora atuara na Secretaria.Municipal de Administracao e Defesa Social,
na FuncAo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, corn vencimentos do cargo de origem e carga
horaria, conforme previsto na legislacao vigente.
ART. 3° - A servidora devera apresentar anualmente, laudos medicos que atestem seu
de
estado saude, em conformidade corn o Art. 34, da lei Municipal n° 3.570/2002.
Paragrafo anico. O nao cumpnmento do previsto no ART. 3° desta Portaria, resultara
no imediato retorno as atividades do cargo de origem.
ART. 4° — Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de maio de 2022, revogadas as disposicoes em contrario.
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0 presente instrumento foi publicado n- sta data, pela Prefeitura Municipal de Braganca - Secretaria
Municipal de Administracao a Defesa Social, de acordo corn o art. 72, inciso XIII, da Lei Organica do
Municipi, nos termos da Lei Municipal n° 4.150/2012, regulamentada pelo Decreto n° 022/2018.
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