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Retifica Decreto no 261120"18, de 06/1íl20í8
que concede aposêntadoria por invalidez
integral à servidora Mônica Maria de
Almeida, e dá outras providências.
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O Prefeito Municipal de Posse, no uso de suas atribuiçóes legais e
constitucionais e tendo em vista o que consla do processo no PMPl170l2018 e
considerando o que dispôe o artigo 40, § 1(, inciso I da Constituição Federal e a
Emenda Constatucronal no 70, de 29 de março de 2012, e o artigo 28, § 1o e § 60 da Lei
Municipal no 984/06 de 14 de junho de 2006;

Art. 1o - O Art. 1o, do Decreto no 26112018, de 06111120'18, passa a ter a
seguinte redaçãor 'Art 1o - Fica concedida, Íace às exposiçôes acima, aposentadoria
por invalidez, com proventos integrais, à servidora Mônica Maria de Almeida, CpF:
476.742.021-00 ocupante do cargo de professor de magisterio, nível lll, referência
"C", com carga horária de 4C horas. lotada na Secretaria Municipal de Educaçâo."

Ar|. 2o - Fica revogado o Decreto retificador n 42412020, de 17 de
agosto de 2020.

Art. 30 - As
permanecerão inalteradas

demais determinações do decreto ora retificado

Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará
em vrgor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de novembro de
2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
GOIÁS, aos 05 (cinco) dias do mês de ablt de 2022.
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