
Governo do Municipio de 

Damianépolis 
Goias 

Ad,nuustrasio : YOY1-4O4 k 

TERMO DE POSSE 

Aos 05 dias do mes de janeiro de 2021, 
as 

14:19 horas e 

dezenove minutos, atendendo o chamamento atraves do Decreto de Nomeagao de 

n° 17 datado de 05 de janeiro 2021. Compareceu ao Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria Municipal de Administracao SMA desta Prefeitura, a Sra. 

Adriana Rodrigues de Oliveira Rocha, para tomar posse ao seu cargo 

comissionado de Chefe de Departamento CC II, corn lotacao na Secretaria 

Municipal de Assistencia Social a Trabalho — SMAST, departamento municipal de 

assistencia social a trabalho - DMAST. 
Apos a apresentacao da documentacao 

exigida e o atendimento a todos os pre-requisitos necessarios, fica EMPOSSADO no 

seu respectivo cargo para desempenho de suas atribuiroes. 

Damianopolis-GO., 05 de janeiro de 2021 

Adriana Rodrigues de Oliveira Rocha 
Servidor (a) 

Andr=i• i 's 'epollo 
Pr- eita Municipal 

Avenida Goias, n° 139, Centro, Damianopolis - CO - CEP 73.980-000 CNPJ O1.74O.5O5/OOO1-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 



Governo do Municipio de 

Damianópolis Goias 

DECRETO N° 17/2021. 

Aduiitustrasio : 4O11-ZO24 

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

A Prefeita Municipal de Damianopolis, Estado de Goias, no use 
de sues atribuigoes que the conferem as Constituigoes da Republica a do Estado de 
Goias, bem assim a Lei Organica do Municipio, no exercicio da diregao superior da 
Administrarao 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 n° 049/2015 de 13 outubro de 2015. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeado o Sr°. Adriana Rodrigues de Oliveira Rocha, 
brasileira, casada, servidor publico, residente e domiciliado na Avenida Belo 
Horizonte n° 376, Setor Central, nesta cidade, portador da Cl/SSP/GO n° 4492236 e 
CPF n° 921.862.201-30, pars ocupar o cargo em comissao de Chefe de 
Departamento CC II, bem coma fica nomeada pare exercer a funpao de supervisor 
do crianga feliz, coordenador do CRAS. 

Art. 2° - Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos, a 
inclusao do referido servidor na folha de pagamento na Secretaria Municipal de 
Assistencia Social e Trabalho — SMAST, departamento municipal de assistencia 
social e trabalho — DMAST. 

Art. 3° As despesas corn a execurao deste Decreto correrao a conta de 
dotagao orgamentaria propria. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicarao, 
retroagindo seus efeitos a 1 ° de janeiro de 2021. 

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

Goias, aos 05 dias do mes de janeiro de 2021. 

Andrei"CiriSyDepollo 
Prefeita Municipal 

CERTIDAO 
CERTIFICO que o presente expediente foi publicado no quadro oficial 
de avisos desta Prefeitura Municipal, na forma da Lei. 

Ern  5 / e i /2021. 

Fabio Junior 1t'ns Depollo Ferreira 
Secretario CC I 
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