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Prefeitura do Município de Alto Alegre
PORTARIAS

PORTARIA N. º 3.377, DE 08 DE JANEIRO
DE 2019
“Exonera em atendimento ao Pedido de
Desligamento Voluntário, bem como divulga os
valores dos cálculos de cada uma das respectivas
indenizações.”
HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE,
Prefeita do Município de Alto Alegre, comarca de
Penápolis/SP, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei n.º 2.269, de 16 de agosto de
2018,

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, em atendimento ao Pedido de
Desligamento Voluntário e nos termos do art. 7.º da
Lei Municipal n.º 2.269, de 16 de agosto de 2018;
bem como de conformidade com o disposto no art.
3.º, do Decreto n.º 3.307, de 27 de novembro de
2018, os servidores públicos adiante relacionados:
a) Ana Maria dos Santos Paiva / Total a receber:
R$ 19.837,59 (dezenove mil, oitocentos e trita e
sete reais e cinquenta e nove centavos) / 30%
consistentes em R$ 5.951,29 (cinco mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove
centavos) a serem pagos no dia 22 de janeiro de
2019 / Mais dez parcelas mensais de R$ 1.388,63
(mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e três
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centavos);
b) Luiz Lourenço / Total a receber: R$ 14.733,92
(quatorze mil, setecentos e trinta e três reais e
noventa e dois centavos) / 30% consistentes em R$
4.420,22 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e
vinte e dois centavos) a serem pagos no dia 22 de
janeiro de 2019 / Mais dez parcelas mensais de R$
1.031,37 (mil e trinta e um reais e trinta e sete
centavos);
Maria Aparecida Cápua / Total a receber: R$
14.276,08 (quatorze mil, duzentos e setenta e seis
reais e oito centavos) / 30% consistentes em R$
4.282,88 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais
e oitenta e oito centavos) a serem pagos no dia 22
de janeiro de 2019 / Mais dez parcelas mensais de
R$ 999,32 (noveccentos e noventa e dois reais e
trinta e dois centavos);
Joana Cleide Martinez Cruz / Total a receber: R$
14.943,29 (quatorze mil, novecentos e quarenta e
três reais e vinte e nove centavos) / 30%
consistentes em R$ 4.482,99 (quatro mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove
centavos) a serem pagos no dia 22 de janeiro de
2019 / Mais dez parcelas mensais de R$ 1.046,03
(mil e quarenta e seis reais e três centavos);
e) Maria Francisca dos Passos Gropo / Total a
receber: R$ 25.305,71 (vinte e cinco mil, trezentos
e cinco reais e setenta e um centavos) / 30%
consistentes em R$ 7.591,71 (sete mil, quinhentos e
noventa e um reais e setenta e um centavos) a
serem pagos no dia 22 de janeiro de 2019 / Mais
dez parcelas mensais de R$ 1.771,40 (mil
setecentos e setenta e um reais e quarenta
centavos);
f) Irene Mendes / Total a receber: R$ 42.064,44
(quarenta e dois mil e sessenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos) / 30% consistentes em
R$ 12.619,34 (doze mil, seiscentos e dezenove
reais e trinta e quatro centavos) a serem pagos no
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dia 22 de janeiro de 2019 / Mais dez parcelas
mensais de R$ 2.944,51 (dois mil, novecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos);
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura do Município de Alto Alegre,
Em 08 de janeiro de 2019.
90 anos de Fundação e 65 anos de Emancipação
Política.
HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE
Prefeita Municipal
Registrada na Secretaria, publicada no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Alto Alegre, e
por afixação em mural na Sede desta Prefeitura
Municipal, nos termos do disposto no Artigo 87, da
Lei Orgânica do Município de Alto Alegre, na data
supra.
João Carlos Carminati Gomes – Secretário
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