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PODER EXECUTIVO

JURÍDICO

PORTARIA Nº.016, DE 18 JANEIRO DE 2023.

“Dispõe  sobre  a  nomeação  da  função  de  confiança  de  professor  coordenador
pedagógico e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Santana da Vargem, no uso das atribuições que lhe confere a Lei e em

especial o art. 79, II, “d” da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO  a  criação  do  cargo  de  professor  coordenador  pedagógico  através  da

publicação da Lei Complementar 024, de 31 de março de 2022; 

CONSIDERANDO  que  a  servidora  Rosilene  Mulinari  Rosa,  matrícula  208,  exerceu  as

atribuições de professora coordenadora na Escola Municipal Marli Marília Figueiredo, desde a publicação

da supracitada legislação; 

CONSIDERANDO  que  a  servidora  não  recebeu  a  formalização  da  nomeação  através  de

portaria, mas não teve prejuízos na execução das atribuições da função e nem nos vencimentos;  

CONSIDERANDO que por autotutela administrativa, o poder público vem exteriorizar o ato da

nomeação. 

RESOLVE:

Art.1º. Nomear  a  Sra.  Rosilene  Mulinari  Rosa,  matrícula  208,  a  função  de  confiança  de

professor coordenador pedagógico.
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Art.2º.  – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para

a data de 01 de Abril de 2022. 

Santana da Vargem/MG, 18 de janeiro de 2023.

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

Conteudista Jurídico: Rodrigo Teodoro da Silva

Responsável pela diagramação e publicação no site: Paulo Henrique de Oliveira
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