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PORTARIA nº 33 de 05 de outubro de 2022. 

 

 

 Designa servidores efetivos para integrar o Centro de Apoio 

ao Cidadão - CAC - da Câmara Municipal de Borda da Mata 

e dá outras providências.  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata – MG, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

 

CONSIDERANDO a criação do Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) por meio da 

Resolução 01-2021,  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, I, “b”, da Resolução nº 01-2021, que atribui ao 

CAC a competência para emissão de documento de identificação civil (RG), 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, II, e seu § 3º da Resolução 01-2021, que aponta 

a necessidade de nomeação de servidores efetivos para integrar o CAC, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 20 de 18 de fevereiro de 2022, 

que, em seu anexo I, traz a atribuição do assessor legislativo para prestação de serviços 

junto ao CAC, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 13 de 25 de junho de 2021, que, 

em seu anexo I, traz a atribuição do oficial legislativo para prestação de serviços junto ao 

CAC, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos servidores para celebração do 

Acordo de Cooperação Técnica junto ao Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

Polícia Civil (Processo nº 1510.01.0130008/2022-98), e que tais serviços vão beneficiar 

a população borda-matense, sendo de interesse recíproco das partes, especialmente por 

atender ao interesse público, 

 

CONSIDERANDO, assim, a necessidade de otimizar a prestação de serviços de 

identificação civil na cidade de Borda da Mata-MG, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º. Nomear a servidora Letícia Maria de Maia Resende, oficial Legislativo, matrícula 

nº 47, e o servidor Ronaldo Roberto da Rosa, matrícula nº 14, assessor legislativo, para 
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exercer as atividades referentes às competências designadas na Resolução 01-2021 no 

Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Borda da Mata, em especial aquelas 

relativas à execução do Acordo de Cooperação Técnica junto ao Estado de Minas Gerais, 

por intermédio da Polícia Civil (Processo nº 1510.01.0130008/2022-98). 

 

§ 1º. A nomeação dos servidores a que se refere o caput deste artigo dar-se-á sem ônus 

para o Estado de Minas Gerais, sendo todos os custos de responsabilidade do Município 

de Borda da Mata-MG. 

 

§ 2º. A nomeação dos servidores a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo 

da vigência do acordo (60 meses). 

 

§ 3º. Os servidores nomeados deverão observar integralmente as obrigações estabelecidas 

no Acordo de Cooperação Técnica celebrado pelo Município de Borda da Mata, por 

intermédio da Câmara Municiál, junto ao Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

Polícia Civil (Processo nº 1510.01.0130008/2022-98). 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata-MG. 
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