
 

 

 
PORTARIA No 019, DE 06 DE MARÇO DE 2017. 

 
 
Dispõe sobre Remanejamento de 
Lotação de servidores integrantes da 
Câmara Municipal de Salinas e dá outras 
providências. 

 
 
 O Presidente da Câmara Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais e 
em cumprimento ao disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal, e 
 

Considerando a necessidade de otimização dos recursos humanos do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal de Salinas, a fim de se preencher as lacunas existentes, 
aumentar a eficiência na prestação do serviço público, e, por consequência, atender aos 
interesses da coletividade; 
  Considerando a necessidade de servidores lotados na área de Auxiliar de Serviços 
para atuarem na recepção II desta Casa, bem como auxiliar nos serviços administrativos, 
transpor e distribuir correspondências; 

Considerando que o remanejamento constitui no exercício de atribuições do Cargo 
de Auxiliar de Serviços, elencados na Lei Complementar no 007, de 20 de setembro de 
2006, não havendo quaisquer desvios de função; 

Considerando que a mudança de lotação implica apenas no exercícios de 
atividades em setores diferentes dos anteriormente desempenhados pelas Servidoras, 
permanecendo o local de trabalho a sede da Câmara Municipal de Salinas;  

Considerando que a nova atividade a ser exercida pelas Servidoras, abaixo 
mencionadas, não são passíveis de recebimento do adicional de insalubridade sobre os 
seus vencimentos; 

Considerando anuência das Servidoras com o remanejamento.  
 
Resolve: 

   

Art. 1o - Fica determinada a relotação das Servidoras Efetivas Sra. Clara Marisa 
Almeida Santana e Sra. Denair Maria de Jesus e Silva, ocupantes do cargo de Auxiliar de 
Serviços, Categoria Funcional – CESA, Grupo Operacional – CPE, Codificação 006, para 
atuarem na recepção II desta Casa, bem como auxiliar nos serviços administrativos, 
transpor e distribuir correspondências da Câmara Municipal de Salinas. 

 
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 1o de março de 2017. 
   

Câmara Municipal de Salinas - MG, 06 de Março de 2017. 
 
 

EILTON SANTIAGO SOARES 
Presidente 


