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PORTARIA Nº. 50/2017-PMP.                               

 

O PREFEITO DE PACAJÁ, exercendo as atribuições legais que lhe são conferidas 

pela legislação vigente. 

Art. 38. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes 
disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19, de 1998). 

        I -  tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de 
seu cargo, emprego ou função; 

        II -  investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 

        III -  investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma 
do inciso anterior; 

        IV -  em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, 
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento; 

        V -  para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 
serão determinados como se no exercício estivesse. 

Considerando o Regime Jurídico Único dos Servidores de Pacajá, no CAPÍTULO 
VII - Do Exercício de Mandato Eletivo, Art. 119. – Ao funcionário municipal investido em 
mandato eletivo, aplicam-se as Disposições previstas na Constituição da República. 
Parágrafo único – O funcionário investido em mandato eletivo municipal é inamovível 
de ofício pelo tempo de duração de seu mandato. 
 

RESOLVE: 

Art. 1º Conceder Licença para exercer cargo Eletivo, o (a) Sra. MAX LUYDYH DE 

ANDRADE DOS SANTOS, funcionário pertencente ao quadro de pessoal EFETIVO da 

Prefeitura Municipal de Pacajá, ocupante do cargo de FISCAL DE OBRAS, lotado no 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. 
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Art. 2º O período da  Licença sem Remuneração para Exercer Cargo Eletivo será de 
01/01/2017 a 31/12/2020. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se todas as 

disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos em 01 de janeiro de 2017. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

PACAJÁ, PARÁ, EM 18 DE JANEIRO DE 2017. 

 

 

______________________________________ 

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Prefeito do Município de Pacajá  
 


