
ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE OROS 

GABINETE DO PREFEITO 

PORT ARIA DE N•. 114/2015 Oros - CE, 08 de Jul ho de 2015. 

Exonera o Vlnculo Funcional existente com o 
Munidpio de Or6s ate a presente data, por 
forca de requerimento, por parte do 
servidor publico municipal estatutarlo, com 
base no Decreto n"OlS/2014, que revoga 
todas as ucencas Premio e ucencas Sem 
Vencimento por periodo, que encontram - 
se vigentes e di3 outras providl?ncias, etc. 

O PREFEITO Municipal de Oros, o SR. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, no USO de suas 
atribuicoes legais, etc. 

CONSIDERANDO o pedido feito atraves de requerimento do servidor ptlblico municipal 
estatutar!o, o Sr. JOSE GABRIEL BEZERRA FILHO, portador do RG N•. 480083 - SSP CE, e 
CPF ng. 516.600.408·68 conforme documento anexo que sustenta este: 

CONSIDERANDO a extincao do vinculo em decorrencia do mesmo; 

CONSIDERANOO os direitos e beneficios que devem ser liberados em prol do servidor a 
serem concedidos tanto pelo Munidpio se existentes pendencias, quanta pela 
Previdencia Federal; 

RESOLVE: 

Art.1• • EXONERAR a Sr. JOSE GABRIEL BEZERRA FILHO, servidor publico municipal, 
estatutario, Medico, em face de seu pedido, devidamente comprovado pelos 
documentos anexos. 

Art. 22 � Determinar que a Secretaria de Finan,;as e Planejamento do Munidpio proceda 
com levantamento de valores possivelmente devidos pe/o Municfpio de Or6s ao 
servidor, lnformando o apurado para que proceda com o pagamento na medida de suas 
possibilidades e planejamento de desembolso. 
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Art. 32 - Deterrmnar que sejam fornecidos ao servidor, os documentos de cornprovacao 
de seu tempo de service junta ao Municfpio de Oros, devidamente certificados. 

Art.4!:!. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogam-se as 
disposicoes em contrarlo. 

REGISTRE·SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA·SE. 

PA�O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS, EM 08 DE JULHO DE 2015. 
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s Pequeno 

Prefeito Municipal 

Praca Anastacio Maia, 40 - Centro - CEP 63520�000 Or6s - CE 
CNPJ: 07.670.82110001-84 


