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         DECRETO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 68, DE 30 DE ABRIL DE 2014. 

 
 
“Dispõe sobre a nomeação de Maria Boaventura da Silva, 
candidata habilitada em concurso público, é dá Outras 
Providências”. 

 
 
O Prefeito Municipal de Mulungu do Morro, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município de Mulungu do Morro/BA, e ainda: 
 
Considerando, que todos os candidatos habilitados através do Concurso Público 
realizado por essa municipalidade no ano de 1997, homologado através do decreto 
de n.º 011, de 19 de maio de 1997, publicado na mesma data, foram de fato 
nomeados e empossados, sem a respectiva edição, e publicação do ato 
administrativo pertinente; 
 
Considerando, que a Sra. Maria Boaventura da Silva, é uma dessas candidatas que 
fora aprovada para o exercício das funções de Merendeira do Quadro Permanente de 
Servidores do Município de Mulungu, cujo exercício de fato de suas funções se 
iniciou em 26 de maio de 1997; 
 
Considerando, que em observância aos Princípios norteadores da Administração 
Pública, notadamente Legalidade, e publicidade, os atos administrativos de 
Nomeação, e Posse de Servidores devem ser expressos e publicados para que 
produzam seus efeitos legais,  
 
Considerando, ainda, a necessidade de reestruturar e reorganizar documentalmente 
o quadro de Servidores Efetivos do Município.  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º - Nomear MARIA BOAVENTURA DA SILVA, nos termos do art. 66, Inciso XI 
da Lei Orgânica do Município de Mulungu do Morro/BA, habilitada em Concurso 
Público, homologado pelo Decreto n.º 011 de 19 de maio de 1997, para o Cargo de 
Merendeira do Quadro de Permanente de Pessoal do Município de Mulungu do 
Morro/BA 
 
Art. 2. º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos para o dia 26 de maio de 1997, data em que efetivamente fora nomeada e 
empossada no Cargo de Merendeira do Município de Mulungu do Morro/BA, em 
razão de sua aprovação no referido concurso público; 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

 
    Frédson Cosme Andrade de Souza 
     =Prefeito Municipal= 
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