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Gabinete do Prefeito

PORTARIA

n° 2403002/ 2017 - GABP

o

PREFEITO MUNICIPAL DE TAUA , no \..I SO de .:Õ~, d'> ..-,tr,l,~, \-.)C:)
constit ucionais, legais e de conformidade corn a Lei Orgânica cJo !'-1L.1:,cíµ1u, ,, _._·_
Municipal n° 1296 , de O1 de março de 2005 c/c Le i Mun icipa l r·. 0 701/19~. ·: .

demais dispositivos legais atinentes à espécie, e

CONSIDERANDO que THAIS SALDANHA SENA tu, r10ll1t:é:1L!c1 pcir .1
exercer FUNÇAO COM l SSIONADA em n ível de ca rg o d o P"o·.1irr1unu c-r11
Comissão, por meio de portaria de nº 0601005/2016 , com daLa c1e 0 1 cw junr 0

de 2016;
CONSIDERANDO que J docu,rvntac;au :..1.J1·est1 1:Ld.Jc!

•. ,v:;

c,Lil~-

suficiente para formalização de Parecer Ju ríd ico fz:ivorávf'; 0riunc!u dd
Procuradoria Geral do Município, opinando pe lo deferimento da ESTABILID/\Dt
PROVISÓRIA requerida por THAÍS SALDANHA SENA , aSS(:Ç/utanc1o-Ir:C' ::
percepção dos valores referent es ao período em que, eventualmcrm.' H'íll'. .1
deixado de perceber.
CONSIDERANDO o previsto no art. 7°, in ciso Xvlll, ;:.íc o <-1 1.. 3-.,,
§3", da Constituição Fed c,ral de 1988, e no .:1,t. 10, inciso 11, u :r,~:z, !J_ c10 AúCl ,.
no art. 109 da Le i Municipal n° 791, de 30 ele agosLO de.: 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - DEFERIR o pedido de ESTABILIDADE PROVISOR. fA
requerido por THAÍS SALDANHA SENA, inscrita 110 CPF r ,e JCO "S·-i G~ 3 u-:1 ; ....
nomeada para exercer FUNÇÃO COM I SSIONADA em nível de ce11 gu deProvi m en t o em Comissão, por meio de po r·Lar·ia de nº 0601005/ LÜ l 6, com d21cc.1
de: 0 1 de junho de 2016, nos termos do a,t. 7°, in ciso XVIll , cíc u drl. 39,

s·~'".
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da Constituição Federal de 1988, e a1-t. 10, inciso 11 , alí nea b, c1u ADCf

t.' C;

c:n

109 da Lei Municipal n° 791, de 30 de agosto de 1993.

Art. 2º - Com u nique -se ao Secor de Folr1a ae Pa garr11..:mo pd, a

ê:1'::,

me di d as cabíveis.

Art . 3º - Esta Portaria entra1--á em vi gur na d a l d da

:,,.,d

puu1,;_.H,dí..,

revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, cm 24 de rn~ir-ço Cl\.: 2'Jl 7 .

CARLOS WINDSON CAVALCA NT E MOT.A
PREFEITO MUNICIPAL
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