
Câmara Mun§çlpâ§ de Nmxané dm ffnat& * Pffi
Casa Joaqutm ftlabu*c

PORTARIA NO 13I2O1S

üispôe sobre a §X0Irf§ÊAçrâA co §r. ÂüS§TlHilü_lUlI
PIQ§O*§E-U§LQ do cargo de Assessor Jurídiço, íSítrel

Ftt#"S?, exisíenfe n* quadra de pessoal da t,lmara
fli.rnÍcipaf de ffazaní da Í',$ata-Fí

Â Fresidente da tâmara Ívlunicipal de f*laaarê da &tata-F§, n0 u§0 de suas

atnbuiçÕes iegais e tendo em vista u dispostc n* artign ?ô, paragrafo unic* . lncisa KXXVitt, dt
Reglmenio lntemo da Cárnara lVlunicipni. e:

ÇonsideraQdo, A petiçãc da tlr. Agostinho Luiz üiogo de Melc, requerendo sua

exoneraçâo do cargr de provim*nts comissionado d* A,ssessor iuricjicç destê tasa Legislativâ, tendü
p*r motivaçâo nâo mais lhe interessar Bermar:Êcer csm vinculo Íurrcional cçni a üâmara hÁunicipal de

Nazará da Mata-Fü;
Cç*§lderaÍdg, ainda, que c*nsta da petiçâa Sr. ÀS§STlllHQlUlÃ_gl§§g§E

f*EL§ a soiicilação di: pagarnento da praponionalidade de fr*rias e dêcima terceirçi

§gggidetandq. finqlsÊIl§, o piert* deÍerimento dos pieitos requeridos.

BE§q}VA

Arl. 1i - §XQivErffi§ o ür. ÂSOSTINI{ü LUm D$Gü DE MÊ[-S, OêB/r§
{"95_§4, do cargo de provimentc carnissionacio de Assessor Juridlco, nível PLCC.01,

existsnte na estiutura funcitnal da Cárnar* Mur:icipal de N*uare da lMata-PE.

&$._f ' Determinar aç Set*r de Fesslai e de FinanÇas rja üâmara
I'4unicip*l $ Sagamento das verbas indenizatória requcridas pelo üi'. Ag*stinho Luiz ilicga de

M*i*, concernente a proporcionalidade de Frêrias e t3'§alário do exereícia de ?0Í§,

ârt tr - Esta Portaria Õntrs Bni vigor na daÍa de sua pubiicaçâ* * seus

*íeit*s l*gais e iinanceirns a partir desla data.

Aú 4" - Revogam-se as disposiçÕes em contráric,

AIt,5i - Publíqr.re-se, üumpra-se e Registre-se.

Gabinete da

MARI§T

§'l de abril de 201$"

ftua *amtas Barret*o 1338 * Fnne: (81") 3633-L533 - (Êp $58üS-S00 - l§azará da lVlata - Ê§



Agostinho Luiz Diôgo

Advogado

Exma. Sra. Presidente da
Mata - Pernambuco.

Câmara Municipal de Nazaré da

DI DE
b,rasileiro, divorciado, Advogád 9564,
com escritório profissional nesta cidade, à praça Femando Feneira, 05,
centro. neste ato, na rondição de Assessor Jurídico desta casa
r,egislativa, cuja nomeação flasseu da porÍaria no ü3i20I?, de üz do mês
de janeiro do referido ano, vem perante v. Exa., respeitosamente, para

Ão G0, a partir
desta data, eis que não mais me interÀssa pe*manecer com tal vínculo,
restando, assim, a esperâr o imcdiato acolkim*nto do pedido objeto
desta;

âmâ
os autos do

ídio
des

FINALMENTE, pede qüe lhe seja pago a
proporcionalidadr de suas férias e décimo terceiro ;

Nazaré da Mata, ü1 de ahril de 2019.

eü


