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O Senhor JOSE DE JESUS IZAC
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO, o artigo 64 da Lei Municipal nº 029/2003;

CONSIDERANDO, o parecer jurídico protocol
2015; 

CONSIDERANDO, o pedido de readaptação funcional da servidora interessada, 
protocolado sob o nº 119/2015, onde requer o afastamento de sala de aula;

CONSIDERANDO, ainda a limitação física e mental comprovada em vários 
atestados médicos existentes em sua ficha funcional;

 RESOLVE: 

Artigo 1º - READAPTAR
servidora pública municipal,  matriculada sob o nº 331 em funções Administrativas de 
Atendente na Biblioteca Municipal Ana Joa
da Silva Isac nº 861 centro, sem prejuízo  de suas remunerações, percebendo seus 
vencimentos pelo FUNDEB 40%.  

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.                            

Artigo 3º- Revogam

Santana do Itararé, 0
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PORTARIA Nº 105 /2015 

JOSE DE JESUS IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO, o artigo 64 da Lei Municipal nº 029/2003; 

CONSIDERANDO, o parecer jurídico protocolo nº 119/2015 de 06 de abril de 

CONSIDERANDO, o pedido de readaptação funcional da servidora interessada, 
protocolado sob o nº 119/2015, onde requer o afastamento de sala de aula;

CONSIDERANDO, ainda a limitação física e mental comprovada em vários 
testados médicos existentes em sua ficha funcional; 

READAPTAR a servidora DILEUZA ALVES, brasileira, casada, 
servidora pública municipal,  matriculada sob o nº 331 em funções Administrativas de 
Atendente na Biblioteca Municipal Ana Joaquina, localizada na Rua Dona Waldomira 
da Silva Isac nº 861 centro, sem prejuízo  de suas remunerações, percebendo seus 
vencimentos pelo FUNDEB 40%.   

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.                            

Revogam-se as disposições em contrário.                                          

Santana do Itararé, 07de abril de 2015. 

JOSE DE JESUS IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL  
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1458 

, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

o nº 119/2015 de 06 de abril de 

CONSIDERANDO, o pedido de readaptação funcional da servidora interessada, 
protocolado sob o nº 119/2015, onde requer o afastamento de sala de aula; 

CONSIDERANDO, ainda a limitação física e mental comprovada em vários 

a servidora DILEUZA ALVES, brasileira, casada, 
servidora pública municipal,  matriculada sob o nº 331 em funções Administrativas de 

quina, localizada na Rua Dona Waldomira 
da Silva Isac nº 861 centro, sem prejuízo  de suas remunerações, percebendo seus 

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.                                           

se as disposições em contrário.                                           


