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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIAS  MUNICIPAIS

_______________________________________________________

Portaria Nº 33/2.022

Constitui  a  comissão  de  fiscalização  do 
transporte dos eleitores nas eleições 2022 
no  município  de  Frei  Gaspar-MG  e  dá 
outras providencias.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE FREI GASPAR,  o Sr. 
Edson Alves dos Santos,  no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art.69, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município.

Resolve:

Art.1º- Fica constituída a comissão que irá fiscalizar os 
transportes que serão credenciados para o transporte 
de  eleitores  nas  eleições  2022,  no  dia  02(dois)  de 
outubro de 2022, e dia 30 (trinta) de outubro de 2022, 
se houver 2º(segundo) turno.

Art.  2º-  A  comissão  será  composta  por  03  (três) 
integrantes a seguir:

Renato Martins Junior - CPF: 041.971.806-08

Lucas de Souza Motes Bono - CPF; 066.961.196-47

Jazy Guedes Silva - CPF: 155.289.876-87

Art.  3º-  Esta portaria  entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Frei Gaspar-MG, 17 de agosto de 2.022

Edson Alves dos Santos 

Prefeito Municipal de Frei Gaspar 

_______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS  MUNICIPAIS

DECRETO Nº 364/2022, DE 17 DE 
AGOSTO DE 2022.

“Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de uni-
formes  padronizados  pelos  servidores  da  Se-
cretaria de Educação do Municipal de Frei Gas-
par/MG.”

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  FREI 
GASPAR – Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Frei Gaspar,

DECRETA

Art.  1° Fica  determinado  o  uso 
obrigatório  de  uniforme  fornecido  a  expensas  da 
administração,  por  todos  os  Servidores  Públicos  da 
Secretaria  de  Educação  do  Município  de  Frei 
Gaspar/MG,  sendo  que  a  não  utilização  do  mesmo 
acarretará  a  aplicação  das  penalidades  disciplinares 
previstas no artigo 150, I e II da Lei Municipal nº 283/97 
- Estatuto do Servidor. 

§  1º O  controle  do  fornecimento  será 
realizado pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Administração Municipal. 

§2° O  Servidor  poderá  adquirir  mais 
uniformes, cujo valor será descontado em sua folha de 
pagamento. 

Art.  2° A  padronização  dos  uniformes 
objetiva facilitar a identificação dos servidores públicos 
da Secretaria  de  Educação durante  o  expediente  de 
trabalho. 

Art.  3° Quando  da  inutilização  do 
uniforme em razão do uso, não havendo mais como ser 
utilizado pelo servidor, o mesmo deverá ser devolvido 
ao Departamento de Recursos Humanos para que seja 
substituído por um novo.

Art. 4° O uniforme é para uso exclusivo 
em serviço, não sendo facultado ao servidor o uso do 
mesmo, quando não estiver em serviço, ou afastado de 
forma temporária,  férias,  licenças e outros,  sob pena 
das  sanções  mencionadas  previstas  no  Estatuto  do 
Servidor.
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Art.  5° Ocorrendo  a  aposentadoria  ou 
exoneração  do  servidor,  deverão  ser  devolvidos  os 
uniformes em seu poder ao Departamento de Recursos 
Humanos. 

Parágrafo  Único  - Não  sendo  os 
uniformes  devolvidos  quando  do  desligamento  do 
servidor, serão os mesmos descontados dos direitos a 
serem recebidos pelo mesmo, acrescido o respectivo 
valor de 10% (dez por cento). 

Art. 6° Ao receber as peças de uniforme, 
o  servidor  deverá  assinar  termo  de  ciência  em  que 
conste a obrigatoriedade de uso e de devolução.

Art.  7° Os  estagiários  deverão  utilizar 
crachá de identificação, afixado na roupa em local de 
fácil visualização. 

Art.  8° As  despesas  deste  Decreto 
correrão pelas respectivas dotações orçamentárias. 

Art.  9  As  medidas  determinadas  por 
esse  Decreto  irão  vigorar  até  que  sobrevenha  novo 
Decreto estabelecendo medidas diversas.

Art.10  Este decreto  entrará em vigor  a 
partir de 22 de agosto de 2022.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Frei Gaspar, 17 de agosto de 2022.

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal
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