

                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
                                                                             Gabinete do Prefeito
PORTARIA nº 738, DE 2  DE  DEZEMBRO  DE  2020. 
                  
Dispõe sobre designações para compor a Comissão Especial de Avaliação Funcional dos Servidores Públicos.

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 13, I, IV da Lei Orgânica municipal, R E S O L V E:      
          
  Art. 1º Designar os servidores  públicos abaixo elencados, para compor a Comissão Especial de Avaliação Funcional dos Servidores Públicos - CEAFS:

  I – Marília Micheli Costa Oliveira: Chefe de Gabinete;
  II – Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira: Assessora de Gabinete da Secretaria de Educação; 
  III – Evandro Emanuel Nóbrega Aires: Secretário de Finanças; e,
  IV – Rosângela das Dores Faustino: Diretora do Depto. de Recursos Humanos.

Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, abrange o corpo funcional desta Municipalidade, os Servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.

  Art. 2º  A constituição do CEAFS tem por objetivo principal contribuir para uma melhor racionalização e eficiência da prestação de serviços públicos.

  Art. 3º  Os componentes do CEAFS deverão desempenhar as atribuições abaixo elencadas:

  I – promover reuniões, consultas e visitas “ in loco “;
  II – requisitar o apoio dos demais Secretários e auxiliares adjuntos;
                III - avaliar  a quantidade e qualidade da prestação de serviços, por local de trabalho e por cada Secretaria;
              IV – avaliar e sugerir a necessidade ou não de suprimentos e remanejamentos;
              V -  avaliar o cumprimento das tarefas, bem como de cargas horárias; 
              VI – avaliar e sugerir a necessidade de redução ou acréscimo de remuneração;
              VII - apresentar  Relatório de Avaliação Funcional, por Secretaria; e,
             VIII – entre outras correlatas necessárias,  que poderão ser posteriormente designadas.
          
          Art. 4º A CEAFS terá o prazo máximo de  30 dias, prorrogáveis por igual período, para a apresentação do Relatório de Avaliação Funcional.

          Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

                                                        Cabaceiras, 2 de dezembro  de 2020; 185 anos de Emancipação Política.

Publique-se  e  cumpra-se.  



TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional










