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PORTARIA Nº 029 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Diretor Executivo do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo
de Minas/MO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7°, XII e XII do Regimento
Interno da Autarquia Municipal e o art. 6°, Capítulo II da Lei Complementar nº 1.748 de
31 de julho de 2009, que dispõe sobre o Plano de Pessoal do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Carmo de Minas/MO;
Considerando a realização de Concmso Público de Provas para provimento dos
cargos efetivos da Autarquia Municipal homologado em 31 de julho de 2017, por meio
da Portaria nº 006 de 31 de julho de 2017;
Considerando a Portaria nº O15 de 13 de fevereiro de 2019 que dispõe sobre
nomeação de servidor público para provimento de cargo de Operador de ETAIETE, a
qual foi publicada no Quadro de Avisos, no período de 13/02/2019 a 13/03/2019 e, no
site oficial da Autarquia, dando publicidade ao ato de provimento;
Considerando ainda que o servidor abaixo qualificado embora nomeado para
cargo público em decorrência de aprovação em concmso público, na forma do art. 37,
inciso II, da Constituição Federal, não compareceu no prazo de 30 (trinta) dias para tomar
posse, conforme certidão em anexo;
Considerando por fim, o disposto nos tem1os do §1° e 6° do art. 16 da Lei nº
1.192/1994 e o art. 2º da Portaria acima citada, onde estabelece que decorrido o prazo
para a posse sem que esta se realize, torna-se sem efeito o ato de provimento e
consequentemente configura-se renúncia do direito de nomeação decorrente do concurso;
RESOVE:

Art. 1° Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do §1° e 6°
do art. 16 da Lei nº 1.192/1994, a nomeação do Sr. REGIMAR MOREIRA
CARVALHO, no cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE ETA/ETE, nos
termos da Lei Complementar Municipal nº 1. 748/2009 e alterações posteriores.
A1t. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Carmo de Minas, Minas Gerais, 27 de dezembro de 2019; 117° de Emancipação
Político Administrativa.
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