
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚ'MA-ES
GABINETE Do PREFEITO

DECRETO Nº 1.088 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre retorno de servidores efétivos do
cargo de SERVENTE.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do Municipio de
Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que
lhe conferem o art. 29 da Constituição Federal, o art. 20 da Constitui—
ção Estadual, bem como, pelo disposto no art. 102, inciso VII da Lei
Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO (pub as dificuldades encontradas, rua que se
refere a situação financeira e da escassez de recursos humanos capacita—dos;

CONSIDERANDO que, o quadro de servidores das diversas Se—
cretarias ainda se encontra incompleto e sem capacitação para atender a
demanda de serviços de imediato;

CONSIDERANDO que, a administração pública não pode sofrer
com a interrupção da continuidade na prestação de serviços púbiicos,
razão pela qual se faz necessária a tomada de pmovidências imediatas
para disciplinar e continuar aos atendimentos aos serviços essenciais de
ordem econômica, financeira, social, saúde, educação, de limpeza públicaentre outros,

DECRETA:

Art; lº O RETORNO imediato dos servidores efetivos na fun—
ção de SERVENTE aos seus cargos de origem, quais estejam em desvio de
função, ou outro estranho à atividade para qual foi concursado.

Art. 2º O servidor deverá se apresentar a Secretaria de Ad—
ministração, que procederá ao remanejo deste ao local indicado para su—
prir a necessidade mais urgente.

Art. 3o Os Secretários Municipais deverão de imediato rela—
cionar seus funcionários efetivos da função de SERVENTE, informando qual
função está desempenhando, especificando o local, a atividade desenvol—
vida e o horário de trabalho, e entregar o relatório ao Secretário de
Administração.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica—
ção, ficando revogadas as disposições em contrario.

Piúma (ES) 15 de fevereiro de 20 7.
I_IE3 .me LICAL““x—ALR (, > C damn

J 's RICARDO P BEIRA na COST - 13 ovªçãºdªPrefeito Municipal EM
'—

.aízzêlle & Bºhm

ãã'l?

&““Wmàdes!
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma—ES — CEP. 296155933 Nº 52” &

E-maíl: gabinegeçêpiumaesgovhr —- Tel.: [28] 3520—5243 — Site: wmvpíumaesgovbr

iªõ
/


