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LEI Nº 1005/2018 

 

 

“Autoriza a transferência de servidores com 

extinção de cargo e da outras providências” 

 

  
O Prefeito Municipal de Chalé/MG, Sr. Carlos 
Rodrigues da Silva, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber a todos os habitantes do 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e ele sanciona, a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Chalé, autorizado a promover a 

transferência de servidores vinculados ao quadro de pessoal da Prefeitura ocupantes 

dos cargos que nomina da Prefeitura Municipal de Chalé ao Serviço Autônomo de  

Água e Esgoto (SAAE), com personalidade jurídica própria, sede e fôro  na cidade de 

Chalé, Estado de Minas Gerais, mediante aceitação expressa do servidor, mantido a 

estabilidade porventura adquirida no cargo, função e vencimentos auferidos, tendo 

em vista a natureza dos trabalhos desenvolvidos. 

 

a. UM Farmacêutico Generalista; 

b. UM Auxiliar Operador de Máquinas 

c. UM Agente Fiscal da Fazenda 

d. DOIS Operários 

e. UM Diretor do SAAE. 

 

Art. 2º.  A transferência de servidores do quadro de pessoal da Prefeitura para o 

Quadro de Pessoal da Autarquia Municipal – SAAE, implica na correspondente 

extinção do cargo do quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, podendo a 

autarquia promover a adequação necessária de acordo com a atividade exercida 

pelo servidor, vedada a redução de vencimentos; 

 

Art. 3º - O ato de transferência deverá ser oficializado por meio de PORTARIA 

expedida pelo Poder Executivo Municipal, inclusive dos servidores designados, 

sendo estes com determinação expressa da precariedade/provisioriedade da 

situação, pela admissão por meio de Processo Seletivo.  

 

Art. 4º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 
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