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PORTARIAS

Portaria do Legislativo nº 51 de 01 de Setembro de 2020

Considerando que, nos termos da Lei Orgânica do Município, mais 
especificamente  seu  art.  13,  que  fixa  o  período  de  recesso 
parlamentar,  compreendido  entre  01  a  30  de  julho  e  21  de 
dezembro a 18 de Janeiro;
Considerando que o direito a férias é um direito constitucional de 
todo servidor;
Considerando que a concessão do período de gozo das férias se 
encontra  no  campo  da  discricionariedade  da  Administração 
Pública, desde que seja respeitada a CF/88; o inciso IX do art.75 
da Lei Orgânica do Município; a Lei Municipal n. 1.400/1990, mais 
especificamente o seu art.187;
A Presidente da Câmara Municipal de Jataí, Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

Art. 1° - Conceder remuneração de férias, sobre o vencimento do 
mês de Setembro de 2020, nos termos do inciso IX do art.75 da 
LOM; art.191 da Lei 1.400/90, sendo fixado o intervalo do dia 21 de 
dezembro de 2020 a 18 de janeiro de 2021 como período de gozo 
das férias.
FERNANDA  APARECIDA  MACHADO  SOUSA,  exercendo 
atualmente o cargo de Assistente de Gabinete CDS-3, referente ao 
período de 12/09/2019 à 11/09/2020.
PAULA REGINA SILVA DE ASSIS RIBEIRO, exercendo atualmente 
o cargo de Chefia de Gabinete Parlamentar CDS-2, referente ao 
período de 05/09/2019 à 04/09/2020.

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

Câmara Municipal de Jataí, 01 de Setembro de 2020

Kátia Carvalho
Presidente

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/norma/8806
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especificamente  seu  art.  13,  que  fixa  o  período  de  recesso 
parlamentar,  compreendido  entre  01  a  30  de  julho  e  21  de 
dezembro a 18 de Janeiro;
Considerando que o direito a férias é um direito constitucional de 
todo servidor;
Considerando que a concessão do período de gozo das férias se 
encontra  no  campo  da  discricionariedade  da  Administração 
Pública, desde que seja respeitada a CF/88; o inciso IX do art.75 
da Lei Orgânica do Município; a Lei Municipal n. 1.400/1990, mais
especificamente o seu art.187;
A Presidente da Câmara Municipal de Jataí, Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

Art. 1° - Conceder remuneração de férias, sobre o vencimento do 
mês de Setembro de 2020, nos termos do inciso IX do art.75 da 
LOM; art.191 da Lei 1.400/90, sendo fixado o intervalo do dia 21 de 
dezembro a 18 de janeiro de 2021 como período de gozo das
férias.
JULIANA PAULA CHAVES  FURQUIM,  exercendo  atualmente  o 
cargo de Auxiliar Administrativo Tab-06-E, referente ao período de 
01/09/2019 à 31/08/2020;

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

Câmara Municipal de Jataí, 01 de Setembro de 2020

Kátia Carvalho
Presidente

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/norma/8807
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O Presidente da Câmara Municipal de Jataí, Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

Art.  1°  -  Conceder,  para  gozo  no  período  de  01/12/2020  a 
31/12/2020 – férias ao seguinte agente político:
THIAGO SILVESTRE MAGGIONI, exercendo atualmente a função 
de Vereador, referente ao período de 05/05/2019 a 04/05/2020.

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

Câmara Municipal de Jataí, 01 de Setembro de 2020

Kátia Carvalho
Presidente

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/norma/8808
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