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TERMO DE POSSE 

Aos 04 digs do mes de janeiro de 2021, as 09:48 horas e 

quarenta a oito minutos, atendendo o chamamento atraves do Decreto de 

Nomeagao de n° 02 datado de 04 de janeiro 2021. Compareceu ao Departamento de 

Recursos Hurnanos da Secretaria Municipal de Administracao SMA desta Prefeitura, 

o Sr°. Fabio Jose Ferreira, para tomar posse ao seu cargo comissionado de 

Secretario CC I, corn lotagao na Secretaria Municipal de Finangas - SMF. Apos a 

apresentagao da documentagao exigida e o atendimento a todos as pre-requisitos 

necessarios, fica EMPOSSADO no seu respectivo cargo para desempenho de suas 

atribuicoes. 

Damianopolis-GO., 04 de janeiro de 2021 

Fab o o cr~tra ^ -
idor (a) 

Andreia Lin Depollo 
Prefeita Municipal 

Avenida Goias, n° 139, Centro, Damianopolis - GO - CEP 73.980-000 
E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 



Governo do Municipio de 

Damianópolis 
Goias 

DECRETO N° 02/2021. 

Aduiiius[rasio : L'O.1-.0L'4 

"Nomea servidor(a) na forma que especifica 
e da outras providencias." 

A Prefeita Municipal de Damianopolis, Estado de Goias, no use de 
suss atribuipoes que the conferem as Constituipoes da Republica a do Estado de Goias, 
bem assim a Lei Organica do Municipio, no exercicio da direpao superior da Administracao e 
no ambito de sua competencia, tendo em vista o interesse predominante e a Estrutura 
Organizacional Administrativa do Municipio de Damianopolis, de acordo corn a Lei no 
049/2015 de 13 outubro de 2015. 

DEC RETA: 

Art. 1° Fica nomeado o Sr. Fabio Jose Ferreira, brasileiro, solteiro, 

servidor publico, residente e domiciliado na Rua Paranaiba, no 0, Setor Central, 

nesta cidade, portador da Cl/SSP/GO no 2675065 e CPF no 587.578.721-04, para 

ocupar o cargo em comissao de Secretario CC I. 

Art. 2° - Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos, a 

inclusao do referido servidor na folha de pagamento na Secretaria Municipal de 

Administracao — SMF. 

Art. 3° As despesas coal a execurao deste Decreto correrao a costa de 

dotacao orpamentaria propria. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 

retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2021. 

Registre-se, Publigue-se 

a Cumpra-se. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Damianopolis, Estado de 

Goias, aos 04 digs do mes de janeiro de 2021. 

Andre]°CirWDeolto 
PreFeita Municipal 

CERTIDAO 

CERTIFICO que o presente expediente foi publicado no quadro oficial 

de avisos desta Prefeitura Municipal, na forma da Lei. 

Em /  I /2021. 
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io Junior larks Depollo Ferreira 

Secretario CC I 
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