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Dispõe sobre Re-Ratiffcação da Portaria ne 036J2017, alterando-se

o seu art. 2s, mântendo os demais inalterados.

A presidente da Cârnara Munldpal da Nazaré da Mata, no uso de

- 
etr&riSes legais e em vista do estabelecido no ârtigo 26, parágrafo único, lneiso

EVHI & Rqimento lntêrno deste Poder,

G CRAf{DO, que, quando da elahoração da Portaria g4l2AL7, houve equívoco, o que

* &n a na leiürra do seu art. 8Ê, cuio dispositlvo foi devidamente retiÍicãdo através da

ffia e.n.NZüLT;

ürcffiÂflDO. que em virtude do lapso acirna indicado, via de conseqtiência, houve

cÇÉre na elaboração da Fortaria 036/2017, precisamente quânto à composiçãs da

ríÉEÊãOdê AValiaçãO, teVe lUgar a pre§Ênte portaÍia e a§sirn,

RE§OLVÉ:

Art. 1s Por força da presente, cuio obieto ê a Ré+atiftcação da Portaria

Ifl0tl7, a f.qnissão de Avaliação, obleto do seu artigo 2e da aludida portariâ, pâssa a têr a

rr:t+ urposigo:

!.J *mm MÂRCOUNO DA §lwA - Auxiliar de Âdministração desta Casa, Membro titular que

I Fr:sir&á;

ItIl§IffrrE MARI,A DE ALTIE|DA CARVALHO. Telefonista, membro titular;

* IIfXn Anrun SfqmgfU OEMIB*OOU, Auxiliar de Serviços Gerais, membro titular

4 O$fn AIIRIANUS PESSOA MARQUE§. Coordenador do Sistema de Controle lnterno -
kho9rplente;

Ní 2e - As demais disposições e artigos que compôem referida portaria

rcnin*terados.
Art.3s - Publique-se, eumpra-se e Registre-se.
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nÇffi§&w§áryl s$JpffiÂ.

*coxsrrrul congssÃo DE ,lvar,raçÃo DE
DESEMpENHo EM nsrÁcro rnonarónro No
Ânrsrro na cÂruana ftrul{rcrpÀL DE NazanÉ. DA MÀTA-rE, n DÁ ourRAs pnovmÊ,NcrAs*

A Presidente da Câmara Municipal de Nazaré da Mata- PE,
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 27,Ír, da Lei orgânica
Municipal c/c o artigo 26, capu! do regimento Interno da câmara
Municipal de Nazaré da &{ata-PE, e :

CONSIDERANIIO' o disposto no § 4u do art. 41 da Constituição Federal, no § 1o do
insiso XW do art. 98 da Constituição Estadual, e no aÍt. 43 da Lei n" 6.123".de 20 de
irlho de 1968,

CO!$SIDERANII0, o disposto no artigo 7o e § 4o do artigo 12 da Portaria no
3d-20ll. datada de 01 de dezembro de}Afi;

CONSIIIERANIIO. finalmente.r- a necessidode de proceder à Ávaíiação Especial de
*xempenho dc servidcr civil esíçÍutário, em estági* probatória, parafins de aquisição
&t estabilidade do nomeado em virtude de aprovação em concursos públicos para
egos de pravimenta efetivo desta Câmara Municipal;

e&$*r.YE[

T
l. STITTITffi C{} tr/*&,E,lJ'{ # H§Ptr
DESE}{PE ES?,âÇãü PR{}I§"q pma fins de

4risiçâo de estabilidade de nomeados, em virrude de aprovação em
omurso público de Provas para Provimento de Cargos Efetivos da
Cinma Municipal de Nazare da Mata-PE.

Art 2". Para ctrnprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão de
Araliação será composta pelos servidores:
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Altair Mrrcolino da Silva - Auxiliar de Administração, membro
titular que $ presidirá;
Joseneitle Maria de Almeida Carvalho - Telefonista, membro
Titular.
Oscar Adrianus Pessoa Marques - Coordenador do Sistema de
Controle Interno- Membro Suplente;

Art 3'. Para cumprk as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a
documentação pertinente, bem como se utilizar de todos os meios
admitidos em direito que entender necessarios.

Art 4'- Publicar o Formulário de Avaliação Especial de llesempenho
em Estágio ProbaÍório e fixar a Tabela de Pontuação eonstante dr
Anexo Unico, a ser utilizado pela Comissão constituída no artigo 1o desta
Portaria conforme previsto no artigo 12, §4o, da Portaria n" 34DAl7,
darada de AUft!2017.

Art 5'. Revogadas as disposições em contrario, esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

AÍü 6o - Registre-se. Divulgue-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Nazaré da Mata, em 05 de
lmmbro de 2017.
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