
PORTARIA Nº 622, DE 02 DE JUNHO DE 2016.

Aceita pedido de desencompatibilização da servidora presidente do
Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Lucas  do  Rio
Verde-MT

OTAVIANO  OLAVO  PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde,  Estado  de  Mato
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e 

Considerando que a servidora  foi  cedida,  com ônus para  o município,  para exercer  o mandato de
presidente sindical com carga horária de 40 horas semanais para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de  Lucas  do  Rio  Verde-MT,  em cumprimento  a  medida  liminar  deferida  nos  autos  do  Processo  nº  1249-
43.2015.811.0045 na data de 26 de março de 2015;

Considerando o  Protocolo  nº  14742/2016,  datado em 01/06/2016,  no  qual  a  servidora  requer  sua
descompatibilização do cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio
Verde-MT para concorrer ao pleito eleitoral de 2016;

Considerando o disposto no artigo 1º II, “g” da Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, o qual
menciona o prazo para descompatibilização para concorrer a cargo eletivo in verbis:

“Art. 1º, II ...
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração
ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas
pelo poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;”

E, considerando o que disciplina o artigo 89 da Lei Complementar Municipal nº 42 de 20 de junho de
2006;

RESOLVE:

Art. 1° A pedido da servidora, aceitar a solicitação de desincompatibilização da servidora KARIME
SOUTO GONÇALVES – Enfermeira 40 horas, do cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Lucas do Rio Verde, a partir de 02 de junho de 2016, para que surta seus efeitos legais.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de Junho de 2016.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Marin Rossato
Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças
Registre-se e Publique-se
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