
DECRETO Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

EMENTA:  Adapta  medidas  administrativas 
constantes do Decreto Municipal Nº 017/2017, 
estabelece  novas  rotinas  de  nomeações  de 
cargos comissionados e dá outras providências.

O  Senhor  MOSAR  DE  MELO  BARBOSA FILHO,  Prefeito  Municipal  da  Ilha  de 

Itamaracá, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, face o que dispõe o 

artigo 55, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal da Ilha de Itamaracá,

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adaptar  medidas  administrativas  constantes  do 

Decreto Municipal Nº 017/2017, de 29 de dezembro de 2017; e

CONSIDERANDO  a necessidade de estabelecer novas rotinas de nomeações de cargos 

comissionados,

DECRETA:

Art.  1º.  Ficam revogadas  as  exonerações,  constantes  do inciso I  do art.  1º  do Decreto 

Municipal Nº 017/2017 de 29 de dezembro de 2017, referentes aos servidores que, em 31 de 

dezembro  de  2017,  se  encontravam  ocupando  cargos  comissionados  símbolos  CC-1, 

mantendo-se as portarias originais de suas respectivas nomeações.

Art. 2º. Ficam mantidas as demais exonerações, constantes do dispositivo legal mencionado 

no  artigo  anterior,  dos  servidores  que,  em  31  de  dezembro  de  2017,  se  encontravam 

ocupando os demais cargos, símbolos CC-2, CC-3, CC-4, CC-5 e CC-6.

Parágrafo único.  A partir  da data  de publicação deste  Decreto,  fica o Chefe do Poder 

Executivo Municipal autorizado a revogar ou manter as exonerações mencionadas no caput 

deste artigo, o que fará mediante avaliações junto aos titulares das Secretarias interessadas, 

expedindo para tanto portarias específicas.

Art.  3º.  Ficam mantidas  todas  as  demais  disposições  administrativas  constantes  do 

Decreto Nº 017/2017, de 29 de dezembro de 2017.
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Art.  4º.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as 

disposições em contrário. 

Ilha de Itamaracá, PE, 1º de janeiro de 2018.

MOSAR BARBOSA DE MELO FILHO

Prefeito do Município da Ilha de Itamaracá
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