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Câmara Municipal de N azaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

PORTARIA NO24/2A17.
Dispõe sobre a Cessão do Servidor Dário Yeiga Xaüer,
Telefonista, nível PLE.02, pârâ a Câmara Municipal de
Timbaúba-P§, com ônus para o órgão de origem.

C Prssi*ente daCfuara l"{rmicfoal de Nazaré da },{aúa, usando de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artiga 26, parágrafo
único, lnciso XXXVil, do Regimento Interno e:

Considerando, o Ofício n' 06712017, datado de L610612017, do Presidente
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deste Poder, Dário Veiga Xavier, com ônus para o órgão de Origem, durante o período
de AUA6|2A17 a 3l I 12l2A2A;

Considerandor QUe o atuai mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Nazaré da Mata, biênio 2AfiD018. tem seu término em 3lll2l20l8, ficando o
atendimento da solicitação adstrita, apenas, a duração do mandato da atuai Mesa
Diretora,
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Iimbaúba-PE. çom ônus para esta Cârnara Municipal e sem prejuízo do seu
r encimento, direitos e vantagens, o servidor DÁ&IC_YEIGA À41'IEe,
.ele loiiista, NÍ'-'ei PLE.C2, peio perÍodo de {}l de jumha dc 2017 à 3l de
dezemlrro de 2018.

ART. 2O - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
lublicação, retroagindo seus efeitos à lu de junho de 2017.

Publique-se,
Cumpra-se e

Registre-se.

GabineÍe da Presidência, ern 19 de junho de 2CItr7.

S ARÂ{J.TÜ

ql
:l
:t

s)

§l
Àl

§i

-t

§

t
Xr
ã
ü

d

Àl d
B'31."q
8H
fre
h=
H;
dô

3l Pl

(

:
F

c(
t
u

-t't(t_)tuL\tt-
.F----r +^, I -A.*#*=frG^ .Lr;=;:rz -f=+=*:=-:tid [J{lllldS rrdl Í eLU, IJJÕ - ruíte; 1Õr, 5DJ5-l,f5J - LEr 

'-ÕUU-UUi 
- tyú{dle IId lytirtit - Fr,


