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DECRETO Nº 038/2019-GAB-PMM 

“Dispõe sobre a exoneração a pedido da 

servidora MÔNICA MACIEL 

ALMEIDA STORCH, e dá outras 

providências”. 

 
 
O Prefeito Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, usando de suas atribuições conferidas 

pela Constituição Federal e  Lei Orgânica deste Município. 

 
CONSIDERANDO, a análise na pasta funcional da servidora, bem como os arquivos do Departamento 

de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Medicilândia, onde consta que a referida servidora foi 
aprovada em concurso público para o cargo de Professor/Magistério, conforme Decreto nº 305/99 de 13 

de setembro de 1999. 

 

CONSIDERANDO, que  a servidora foi aprovada e nomeada em novo cargo sendo este Técnico de 
Enfermagem, através do Decreto n° 216/2007 de 01 de Agosto de 2007 e foi exonerada a pedido através 

do Decreto nº. 117/2009-GAB/PMM, na data de 31 de julho de 2009. 

  
CONSIDERANDO, que não foi localizado o Decreto de Exoneração do Cargo de Professor/Magistério 

da referida servidora, faz-se nesse momento. 

 

DECRETA: 

 

Art.1º- Fica por força deste decreto, EXONERADA, a pedido da servidora pública Municipal 

senhora, MÔNICA MACIEL ALMEIDA STORCH, portadora da carteira de Identidade RG n.º 

3709397 PC/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 631.681.542-53, do cargo de 

PROFESSOR/MAGISTÉRIO, nomeada pelo Decreto nº 305/99, de 13 de setembro de 1999, 

lotada na Secretaria Municipal de Educação de Medicilândia. 

 

Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 

primeiro dia do mês de agosto de dois mil e sete, (2007). 

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, no primeiro (01) dia do mês 

de março de dois mil e dezenove, (2019). 

 

 

CELSO TRZECIAK 

Prefeito Municipal de Medicilândia 

 

 

 

 PUBLICADO no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Medicilândia no primeiro (01) dia 

do mês de março de 2019. 
 

Valdecy Carvalho de Sousa 
Chefe de gabinete 

Decreto nº 004/2019- GAB/PMM 

 


