
 

 

PORTARIA N.º 44/2020

 
 

  A Diretora Executiva do Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra - SERRAPREV , no uso de suas
atribuições legais, e  
 
                                   Considerando nos termos do  Art. 20, da  Lei  Municipal  n.º  191,  de  29  de
 agosto  de  2014,  que altera a redação da Lei Municipal nº 153 de 14 de abril de 2011, que rege a
previdência municipal;                                                                         
 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conceder o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, à servidora  THAFILLA
CRISTINA DA SILVA ARAUJO, SOLTEIRA, portadora do RG n.º , / e do CPF n.º 025.129.691-18,
residente e domiciliada neste Município, efetiva no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada na CRAS-
VILAS ESMERALDA, com vencimentos integrais, a partir de 28/01/2020 e término em 21/02/2020,
conforme processo administrativo do SERRAPREV, n.º 2020.05.00021P.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
legais a partir de 28/01/2020, revogadas as disposições em contrário. 

 

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

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Tangará da Serra - SERRAPREV, em TANGARA DA SERRA - MT, 12/02/2020.

 
 
 
 

LAURA PEREIRA
Diretora Executiva 

Erro de Servidor no Aplicativo '/'.

Não é possível encontrar o recurso.
Descrição: HTTP 404. O recurso que você está procurando (ou uma de suas dependências) não pôde ser removido, seu nome foi alterado ou está temporariamente
indisponível. Examine o URL e certifique-se de que está digitado corretamente. 

URL solicitada: /tangaradaserra/Componentes/CarregarImagem.aspx

Informações sobre a Versão: Microsoft .NET Framework Versão:4.0.30319; Versão do ASP.NET:4.7.3535.0
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