
PORTARIA Nº 204/2019                                            de 24 de Julho de 2.019. 
 

“Nomeia Servidor Público Municipal”.·.                     
 
 

                                        O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE 
CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, COM FULCRO NA LEI COMPLEMENTAR 076/2017, resolve:  

   Art. 1º - Nomear o (a) Sr(a). JOÃO EDSON 
PEREIRA BORGES portador (a) do CPF nº 177.204.188-11, para exercer o cargo 
comissionado de ASSESSOR DE COMISSOES LEGISLATIVAS, constante no Quadro de 
Cargos de Provimento em Comissão, da LEI COMPLEMENTAR 076/2017, que 
“Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Caldas Novas”. 

      Art. 2º - O (A) servidor (a) ora nomeado (a) ficará a 
disposição do Administrativo da Câmara Municipal, ficando sob a responsabilidade do 
Presidente da Câmara Municipal, determinar as atividade e atribuições a serem 
desenvolvidas pelo nomeado. 

     Art. 3º - Fica o Presidente indicado no artigo segundo 
desta portaria responsável pela fiscalização do efetivo desempenho das atividades 
atribuições do servidor, certificando o cumprimento das mesmas até o dia quinze de 
cada mês para o lançamento na folha de pagamento. 

     Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
     Cumpra-se e publique. 

     GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, no 24º dia do mês de 
JULHO de 2.019. 
 
 
 

 
Ver. GERALDO CELIO PIMENTA 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 
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