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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE XEXÉU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU 
PORTARIA MUNICIPAL Nº 075/2021 – GP

 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor público
efetivo após requerimento voluntário do mesmo, onde
menciona e dá outras providencias.”

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XEXÉU – PE, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o inciso VII do art. 64 da lei
Orgânica do Município e Lei Municipal n. 139/2004, alterada pela lei
municipal n. 202/2010,
 
CONSIDERANDO o requerimento voluntário de exoneração Nº 01
elaborado e transcrito pelo próprio servidor público efetivo, o Sr.
ANTONINO MATIAS GOMES DO NASCIMENTO, lotado na
Secretaria de Educação do município de Xexéu, no cargo de
PROFESSOR AULISTA “D”.
 
CONSIDERANDO que o Chefe do Executivo Municipal além de
tratar bem os funcionários procura desenvolver e valorizar o
profissional;
 
CONSIDERANDO que conforme informado pelo próprio servidor
público efetivo, este desenvolverá outras atividades em outros
municípios e a presente exoneração se torna meio mais viável.
 
CONSIDERANDO que é direito do servidor público efetivo, a
qualquer tempo, requerer a exoneração do cargo que ocupa, adquirido
através de concurso público ou outro meio eficaz.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - EXONERAR do cargo de PROFESSOR AULISTA “D”, o
Sr.º ANTONINO MATIAS GOMES DO NASCIMENTO, matrícula
291-1, portador da cédula de identidade RG nº 5.056.180 SDS/PE,
inscrito no CPF sob o nº 023.270.354-06;
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito, Xexéu – PE, 05 de março de 2021.
 
THIAGO GONÇALVES DE LIMA
Prefeito
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