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REPUBLICADO

PORTAR'A 2OI2O17

SUMULA: Exonera servidora a pedido e da outras
providências.

O PRESIDENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,
224 Regional de Saude, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçoes que lhe são
conferidas pelo Estatuto da Entidade,

RESOLVE

Art. 10 - EXONERAR A PEDIDO a servidora Sirlene
Torquato Lopes, ocupante do cargo de otRrroRA EXECUTIvR do cluadro de Pessoal do
SETOR DO CIS

Art. 20 - Fica autorizado o setor de contabilidade a
efetuar o empenho das verbas rescisorias a que tiver direito a demissionária.

Art. 3o - A exoneração constante do artigo lo
desta Portaria tem sua vigência a contar do dia 09 de Junho de 2017; ficando a contar
desta data declarada a vacância do cargo de Diretora Executiva do quadro de pessoal do
CIS.

Art. 40 - Ficam revogadas as disposiçÕes em
contrário, vigorando esta portaria ntar de 0910612017.

Consorcio lntermunicipal de Saude da ZZa
Regional de Saude do Paraná, p nho de dois mil e dr>zessete.

CLODOAL

*u,''"'ü-Ya

S DOS SANTOS
Presidente do CIS - 22a RS
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O PRESIDENTE
224 Regional de Saúde, Estado do
conferidas pelo Estatuto da Entidade,

PORTARIA 2Ol2017

SUMULA: Exonera servidora a pedido e da outras
providências.

DO CONSÓNCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,
Paraná, no uso de suas atribuiçôes que lhe são

Torquato Lopes,
SETOR DO CIS.

RESOLVE

Art. ío - EXONERAR A PEDIDO a servidora Sirlene
ocupante do cargo de olReroRA EXECUTvn do quadro de Pessoal do

AÍt.20 - Fica autorizado o setor de contabilidade a
efetuar o empenho das verbas rescisorias a que tiver direito a demissionária.

Art. 30 - A exoneração constante do artigo 10
desta Portaria tem sua vigência a contar do dia 09 de Junho de 2017; ficando a contar
desta data declarada a vacância do cargo de Diretora Executiva do quadro de pessoal do
CIS.

Art. 40 - Ficam revogadas as disposições em
contrário, vigorando esta portaria a contar de 0g/0612011 .

Consórcio lntermunicipal de Saúde da 22a
Regional de Saúde do Paraná, bril de dois mil e dezessete.

CLODOALDO DOS SANTOS
Presidente do CIS - 22a RS
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O PRESIDENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,
224 Regional de Saúde, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçÕes que lhe são
conferidas pelo Estatuto da Entidade,

RESOLVE
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Art.
Torquato Lopes, ocupante cto cargo de
SETOR DO CIS

Art.20 - Fica autorizado o setor de contabilidade a
efetuar o empenho das verbas rescisorias a que tiver direito a demissionária.

Art. 30 - A exoneração constante do artigo .lo

desta Portaria tem sua vigência a contar do clia 09 de Junhô de 2017; ficando a ãontar
desta data declarada a vacância do cargo de Diretora Executiva do quadro de pessoal do
CIS

Art. 4a - Ficam revogadas as disposiçÕes em
contrário, vigorando esta portaria a contar de 0g/0612017 ,

Regional de Saúde do Paraná. a
Consorcio lntermunicipal de Saude da ZZa
abril de dois mil e dezessete.
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