
 

 

DECRETO N.º 3.110, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

 

Nomeia a Senhora Eliene dos Santos Machado 

para o cargo que especifica. 

 
 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 76, inciso V, 77, incisos II e XII, 120, inciso I, alínea “x”, da Lei Orgânica do 

Município c/c o disposto na Lei Complementar n.º 32, de 2 de dezembro de 2015, nas Leis 

ns.º 317, de 5 de março de 2010 e 500, de 21 de junho de 2016 e no Decreto n. 2.535, de 29 

de março de 2019 (Regimento Interno da Prefeitura de Cabeceira Grande – Ricab), e 

 

CONSIDERANDO a habilitação do candidato ora nomeado no último 

concurso público realizado pela Prefeitura de Cabeceira Grande, em 2017/2018, e executado 

pela empresa Fundação Guimarães Rosa – FGR, cujo resultado final do certame foi 

homologado por meio do Decreto n.º 2.343, de 5 de julho de 2018, sendo que o Decreto n.º 

2.371, de 20 de agosto de 2018, regulamentou os requisitos para investidura no serviço 

público, e diante das manifestações assentadas no Processo Administrativo n.º 

136.647/2021, proveniente da Secretaria Municipal da Saúde,  em virtude da aposentadoria 

voluntária por tempo de contribuição do anterior ocupante (Portaria n.º 22, de 18 de outubro 

de 2021, do Instituto de Previdência Social do Município de Cabeceira Grande – Prevcab), 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica nomeada, nos termos do disposto no inciso I do artigo 10 e no 

inciso I do artigo 11 da Lei Complementar Municipal n.º 32, de 2 de dezembro de 2015, a 

Senhora Eliene dos Santos Machado, portadora da Carteira de Identidade n.º 
3.079.829, expedida pela SSP/DF e inscrita no CPF sob o n.º 100.304.226-04, para 

exercer, em caráter efetivo, por motivo de habilitação em concurso público realizado pela 

Prefeitura de Cabeceira Grande, o cargo/especialidade de provimento efetivo de Assistente 
em Saúde Pública – Técnico em Enfermagem, Classe 1, no padrão de vencimento 
inicial do cargo constante da Lei n.º 500, de 21 de junho de 2016. 

 

Art. 2º Fica convocada a candidata ora nomeada para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data de publicação deste Decreto, prorrogável, uma vez, por mais 30 

(trinta) dias, a requerimento do interessado, comparecer à sede da Prefeitura de Cabeceira 

Grande (Palácio Municipal Domingos Rodrigues de Brito – Sr. Domingos), junto à  



 

(Fls. 2 do Decreto n.º 3.110, de 8/11/2021) 

 

Secretaria Municipal da Administração, situada na Praça São José s/n.º, Centro, em 

Cabeceira Grande (MG), ou outro local previamente indicado por aquele órgão, para 

qualificação, posse e exercício, observadas as exigências e documentações previstas no 

Decreto n.º 2.371, de 20 de agosto de 2018. 

 

  Parágrafo único. De acordo com o disposto no inciso I, e respectivas alíneas, 

do artigo 226 da Lei Complementar Municipal n.º 32, de 2 de dezembro de 2015, o prazo de 

que trata este Decreto é feito em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se 

o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o começo ou o 

vencimento do prazo que recair em dia: 

 

I – sem expediente administrativo; 

 

II – de ponto facultativo; 

 

III – em que a repartição ficou fechada; ou 

 

IV – cujo expediente foi encerrado antes do horário habitual. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande, 8 de novembro de 2021; 25º da Instalação do Município. 

 
 
 
 
 

ELDSON AMORIM DUARTE 

Prefeito 
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