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EXONERAÇÕES 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
066/2021

SERVIDOR: RONEY RODRIGUES ABREU

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) RONEY
RODRIGUES ABREU, aprovado (a) no concurso público
de 2013 para o exercício de cargo público efetivo de
VIGIA, conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 12
de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º 637/2020 e
Termo de Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 23 a 25 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 27 a 40), foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e
da nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos
autos deste processo, notadamente a Ficha de
Recadastramento do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega
de Documentos, a Portaria de Nomeação de n.º 637/2020
e Termo de Posse (fls. 11 a 12), restou extensamente
demonstrado restou extensamente demonstrado que o
(a) servidor (a) investigado (a) foi investido (a) em

cargo de forma ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido
certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de RONEY
RODRIGUES ABREU para o exercício de cargo público
efetivo de VIGIA, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) RONEY RODRIGUES ABREU ao cargo público
efetivo de VIGIA, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
RONEY RODRIGUES ABREU, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de VIGIA, pela inobservância
aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º
07/2001, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
068/2021

SERVIDOR: ANTONIO JOSE MARINHO

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) ANTONIO JOSE MARINHO,
aprovado (a) no concurso público de 2013 para o exercício
de cargo público efetivo de TECNICO EM INFORMATICA,
conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 14 junho de
2013, portaria de nomeação de n.º 622/2020 e Termo de
Posse (fls. 14 a 15).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 27 a 29 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
32 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 622/2020 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 14 a 15, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de ANTONIO
JOSE MARINHO para o exercício de cargo público
efetivo de TECNICO EM INFORMATICA, pelo que devida
a sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art.
19, §2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
ANTONIO JOSE MARINHO ao cargo público efetivo de
TECNICO EM INFROMATICA, em razão de ter sido
nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
ANTONIO JOSE MARINHO DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de TECNICO EM
INFROMATICA, pela inobservância aos arts. 2º, 10,
11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
070/2021

SERVIDOR: ANA JULIA FURTADO

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) ANA JULIA
FURTADO, aprovado (a) no concurso público de 2013 para
o exercício de cargo público efetivo de A.O.S.D, conforme
edital de n.º 001/2013, publicado em 12 de julho de 2013,
portaria de nomeação de n.º 627/2020 e Termo de Posse
(fls. 09 a 10).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 29 a 30 e oportunizada a defesa ao (à)
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servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 34 a 37), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 627/2020 e Termo de Posse
(fls. 09 a 10), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de ANA JULIA
FURTADO para o exercício de cargo público efetivo
de A.O.S.D, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) ANA JULIA FURTADO ao cargo público efetivo
de A.O.S.D, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
ANA JULIA FURTADO, DEMITIDO (A) do cargo
público efetivo de A.O.S.D, pela inobservância aos
arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001,
o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
073/2021

SERVIDOR: SUZANE SILVA FARIAS

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) SUZANE SILVA
FARIAS, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de A.O.S.D, conforme
edital de n.º 001/2013, publicado em 12 de julho de 2013,
portaria de nomeação de n.º 630/2020 GPM e Termo de
Posse (fls.11 e 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 33 a 35 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
37 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.  

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 630/2020 GPM e Termo de
Posse (fls. 11 e 12), restou extensamente demonstrado
restou extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de SUZANE SILVA
FARIAS para o exercício de cargo público efetivo
de A.O.S.D, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:
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Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) SUZANE SILVA FARIAS ao cargo público
efetivo de A.O.S.D, em razão de ter sido nomeado (a) em
data posterior ao termo do prazo de validade do referido
certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
SUZANE SILVA FARIAS, DEMITIDO (A) do cargo
público efetivo de A.O.S.D, pela inobservância aos
arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001,
o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
074/2021

SERVIDOR: LUIZ AURELIO DINIZ COSTA

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) LUIZ AURELIO
DINIZ COSTA, aprovado (a) no concurso público de 2013
para o exercício de cargo público efetivo de VIGIA,
conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 12 de julho
de 2013, portaria de nomeação de n.º 614/2019 e Termo de
Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 24 a 26 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o servidor permaneceu silente,

razão pela qual foi declarado revel em termo de fls. 33 e foi-
lhe designado defensor dativo, a termos do art. 158, §§1º e
2º, da Lei nº 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 614/2019 e Termo de posse
(fls. 11 e 12), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame, estar
fora do número de aprovados e excedentes e ainda
preterindo vaga de outros candidatos.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de LUIZ AURELIO
DINIZ COSTA para o exercício de cargo público efetivo
de VIGIA, pelo que devida a sua DEMISSÃO, consoante
art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da Constituição
Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) LUIZ AURELIO DINIZ COSTA ao cargo público
efetivo de VIGIA, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
LUIZ AURELIO DINIZ COSTA, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de VIGIA, pela inobservância
aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º
07/2001, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
077/2021

SERVIDOR: EDNALDO DE ASSIS COELHO RIBEIRO

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) EDNALDO DE ASSIS
COELHO RIBEIRO, aprovado (a) no concurso público de
2013 para o exercício de cargo público efetivo de
PROFESSOR ENSINO FUNDAMNETAL I - POLO
PASSAGEM, conforme edital de n.º 001/2013, publicado em
14 junho de 2013, portaria de nomeação de n.º 631/2020 e
Termo de Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 21 a 23 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
32 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 631/2020 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 11 a 12, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de EDNALDO DE
ASSIS COELHO RIBEIRO para o exercício de cargo
público efetivo de PROFESSOR ENSINO
FUNDAMNETAL I - POLO PASSAGEM, pelo que devida a
sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19,

§2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
EDNALDO DE ASSIS COELHO RIBEIRO ao cargo público
efetivo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I -
POLO PASSAGEM, em razão de ter sido nomeado (a) em
data posterior ao termo do prazo de validade do referido
certame e fora do número de vagas ofertadas.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
EDNALDO DE ASSIS COELHO RIBEIRO
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I - POLO
PASSAGEM, pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11
e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
080/2021

SERVIDOR: GEEMES JANSEN SOARES

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) GEEMES JANSEN
SOARES, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de DIGITADOR, conforme
edital de n.º 001/2013, publicado em 14 junho de 2013,
portaria de nomeação de n.º 644/2017 e Termo de Posse
(fls. 16 a 17).
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Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 42 a 44 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
51 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 644/2017 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 16 a 17, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de GEEMES
JANSEN SOARES para o exercício de cargo público
efetivo de DIGITADOR, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
GEEMES JANSEN SOARES ao cargo público efetivo de
DIGITADOR, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame
e ainda estar fora das vagas ofertadas no certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
GEEMES JANSEN SOARES DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de DIGITADOR, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
082/2021

SERVIDOR: OTAVIO DE ASSIS COSTA BARROS

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) OTAVIO DE ASSIS COSTA
BARROS, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de RECEPCIONISTA,
conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 14 junho de
2013, portaria de nomeação de n.º 656/2017 e Termo de
Posse (fls. 14 a 15).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 29 a 31 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
31 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 656/2017 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 14 a 15, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto ter sido
nomeado fora do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
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JULGANDO nulo o ato de investidura de OTAVIO DE
ASSIS COSTA BARROS para o exercício de cargo
público efetivo de RECEPCIONISTA, pelo que devida a
sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19,
§2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
OTAVIO DE ASSIS COSTA BARROS ao cargo público
efetivo de RECEPCIONISTA, em razão de ter sido nomeado
(a) em data posterior ao termo do prazo de validade do
referido certame e ainda estar fora das vagas ofertadas no
certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
OTAVIO DE ASSIS COSTA BARROS, DEMITIDO
(A) do cargo público efetivo de RECEPCIONISTA,
pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e
§1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
087/2021

SERVIDOR: HISLA BITTENCOURT AMORIM

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) HISLA BITTENCOURT
AMORIM, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, conforme edital de n.º 001/2013,

publicado em 14 junho de 2013, portaria de nomeação de n.º
662/2017 e Termo de Posse (fls. 12 a 13).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 28 a 30 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
37 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 662/2017 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 12 a 13, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto ter sido
nomeado fora da validade do certame, preteriu vaga de
muitos candidatos e ainda ser nomeado muito além do
número de vagas oferecidas pelo concurso.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de HISLA
BITTENCOURT AMORIM para o exercício de cargo
público efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, pelo que
devida a sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da
CRFB, art. 19, §2º, da Constituição Estadual e art. 121,
III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a) HISLA
BITTENCOURT AMORIM ao cargo público efetivo de
AGENTE ADMINISTRATIVO, em razão de ter sido
nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame, estar fora das vagas ofertadas
no certame e ainda ter preterido vaga de outros candidatos.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
HISLA BITTENCOURT AMORIM DEMITIDO (A) do
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cargo público efetivo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, pela inobservância aos arts. 2º,
10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
095/2021

SERVIDOR: LIUDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
PEREIRA        

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) LIUDIANE DA
CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA, aprovado (a) no concurso
público de 2013 para o exercício de cargo público efetivo de
A.O.S.D, conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 12
de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º 503/2016 e
Termo de Posse (fls. 12 a 13).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 29 a 31 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 33 a 34), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 503/2016 e Termo de Posse
(fls. 12 a 13), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao

termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de LIUDIANE DA
CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA para o exercício de cargo
público efetivo de A.O.S.D, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) LIUDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
PEREIRA ao cargo público efetivo de A.O.S.D, em razão de
ter sido nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo
de validade do referido certame e ainda preteriu vagas de
muitos outros candidatos devido sua posição estar em
centésimo vigésimo quinto sendo que fora ofertado 60
(sessenta) vagas entre aprovados e excedentes.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
LIUDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA,
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de A.O.S.D,
pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e
§1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
097/2021

SERVIDOR: NILDINETE DE JESUS CASTRO

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO
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Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) NILDINETE DE JESUS
CASTRO, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de PROFESSOR
EDUCAÇÃO INFANTIL - POLO SÃO RAIMUNDO, conforme
edital de n.º 001/2013, publicado em 14 junho de 2013,
portaria de nomeação de n.º 517/2016 e Termo de Posse
(fls. 12 a 13).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 31 a 33 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
40 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 517/2016 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 12 a 13, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, ter sido nomeado
fora do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de NILDINETE DE
JESUS CASTRO para o exercício de cargo público
efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - POLO
SÃO RAIMUNDO, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
NILDINETE DE JESUS CASTRO ao cargo público efetivo
de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - POLO SÃO

RAIMUNDO, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame
e fora do número de aprovados.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
NILDINETE DE JESUS CASTRO, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO
INFANTIL - POLO SÃO RAIMUNDO, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
098/2021

SERVIDOR: DANIEL LOBATO LEITE

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) DANIEL LOBATO LEITE,
aprovado (a) no concurso público de 2004 para o exercício
de cargo público efetivo de VIGIA, conforme edital de n.º
001/2004, publicado em 14 de março 2005, portaria de
nomeação de n.º 211/2005 e Termo de Posse (fls. 09 a 10).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 09 a 10 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
38 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.
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Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 211/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 09 a 10, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de DANIEL
LOBATO LEITE para o exercício de cargo público
efetivo de VIGIA, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a) DANIEL
LOBATO LEITE ao cargo público efetivo de VIGIA, em
razão de seu nome não constar na lista de aprovados do
referido certame.

Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a) DANIEL
LOBATO LEITE DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de
VIGIA, pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e
§1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Palmeirândia.

1. PUBLIQUE-SE esta decisão.
2. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
099/2021

SERVIDOR: GIOVANIA COSTA SOARES

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) GIOVANIA COSTA
SOARES, supostamente aprovado (a) no concurso público
de 2004 para o exercício de cargo público efetivo de
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme edital de
n.º 001/2004, publicado em 20 de dezembro de 2004,
portaria de nomeação de n.º 213/2005 e Termo de Posse
(fls. 10 a 11).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 36 a 38 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 41 a 55), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 213/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das (fls. 10 a 11), restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de GIOVANIA
COSTA SOARES para o exercício de cargo público
efetivo de PROFESSOR ENSINO INFANTIL, pelo que
devida a sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da
CRFB, art. 19, §2º, da Constituição Estadual e art. 121,
III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

1. Nos termos do Indiciamento e em acordo com o
Parecer Jurídico da PROCURADORIA MUNICIPAL
e o Relatório apresentado pela Comissão
Processante, condizente com as provas juntadas
aos autos deste processo disciplinar, resta
demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
GIOVANIA COSTA SOARES ao cargo público
efetivo de PROFESSOR ENSINO INFANTIL, em
razão de não constar da lista de aprovados do
referido certame.
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2. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
GIOVANIA COSTA SOARES, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de PROFESSOR ENSINO
INFANTIL, pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e
12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Palmeirândia.

3. PUBLIQUE-SE esta decisão.
4. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
100/2021

SERVIDOR: FRANCINETE MIRANDA

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) FRANCINETE MIRANDA,
supostamente aprovado (a) no concurso público de 2004
para o exercício de cargo público efetivo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, conforme edital de n.º 001/2004,
publicado em 20 de dezembro de 2004, portaria de
nomeação de n.º 221/2005 e Termo de Posse (fls. 17 a 18).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 38 a 40 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Ato seguinte, o (a) servidora (a) se apresentou a Comissão
Processante para prestar depoimento pessoal, registrado
por vídeo e áudio (fls. 41 a 42), oportunidade em que
ratificou as alegações feitas em sede de defesa escrita.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 221/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls 17 a 18, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi

investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de FRANCINETE
MIRANDA para o exercício de cargo público efetivo de
AGENTE ADMINISTRATIVO, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

1. Nos termos do Indiciamento e em acordo com o
Parecer Jurídico da PROCURADORIA MUNICIPAL
e o Relatório apresentado pela Comissão
Processante, condizente com as provas juntadas
aos autos deste processo disciplinar, resta
demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
FRANCINETE MIRANDA ao cargo público efetivo
de AGENTE ADMINISTRATIVO, em razão de não
constar da lista de aprovados do referido certame.

2. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
FRANCINETE MIRANDA DEMITIDO (A) do cargo
público efetivo de AGENTE ADMISTRATIVO, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

3. PUBLIQUE-SE esta decisão.
4. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
102/2021

SERVIDOR: TATIANE DO NASCIMENTO DE BARROS

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
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em desfavor do (a) servidor (a) TATIANE DO NASCIMENTO
DE BARROS, supostamente aprovado (a) no concurso
público de 2004 para o exercício de cargo público efetivo de
PROFESSOR NIVEL I, conforme edital de n.º 001/2004,
publicado em 20 de dezembro de 2004, portaria de
nomeação de n.º 185/2005 e Termo de Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 24 a 26 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 28 a 42), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 185/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das (fls. 11 a 12), restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de TATIANE DO
NASCIMENTO DE BARROS para o exercício de cargo
público efetivo de PROFESSOR NIVEL I, pelo que
devida a sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da
CRFB, art. 19, §2º, da Constituição Estadual e art. 121,
III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

1. Nos termos do Indiciamento e em acordo com o
Parecer Jurídico da PROCURADORIA MUNICIPAL
e o Relatório apresentado pela Comissão
Processante, condizente com as provas juntadas
aos autos deste processo disciplinar, resta
demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
TATIANE DO NASCIMENTO DE BARROS ao cargo
público efetivo de PROFESSOR NIVEL I, em razão
de não constar da lista de aprovados do referido
certame.

2. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
TATIANE DO NASCIMENTO DE BARROS,
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de
PROFESSOR NIVEL I, pela inobservância aos arts.
2º, 10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do

Município de Palmeirândia.
3. PUBLIQUE-SE esta decisão.
4. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
n.º103/2021

SERVIDOR: Eliane Raquel Nogueira Pereira Machado

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) Eliane Raquel Nogueira
Pereira Machado, supostamente aprovado (a) no concurso
público de 2013 para o exercício de cargo público efetivo de
Professor I, conforme edital de n.º 001/2004, publicado em
14 de março 2005, portaria de nomeação de n.º 205/2005 e
Termo de Posse (fls. 12 a 13).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 36 a 38 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 43 a 57), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

 

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 205/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 12 a 13, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
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Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de Eliane Raquel
Nogueira Pereira Machado para o exercício de cargo
público efetivo de Professor I - Lotação polo Barraca,
pelo que devida a sua DEMISSÃO, consoante art. 37,
§2º, da CRFB, art. 19, §2º, da Constituição Estadual e
art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

1. Nos termos do Indiciamento e em acordo com o
Parecer Jurídico da Procuradoria do Município e o
Relatório apresentado pela Comissão Processante,
condizente com as provas juntadas aos autos deste
processo disciplinar, resta demonstrada a
ILEGALIDADE e, por conseguinte, a NULIDADE do
ato de investidura do (a) servidor (a) Eliane Raquel
Nogueira Pereira Machado ao cargo público efetivo
de Professor I - lotação polo Barraca em razão de
não constar da lista de aprovados do referido
certame e ocupar uma vaga não prevista no
certame.

2. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
Eliane Raquel Nogueira Pereira Machado
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de
Professor I - Lotação polo Barraca, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

3. PUBLIQUE-SE esta decisão.
4. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
104/2021

SERVIDOR: MARIA DAS NEVES PEREIRA

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) MARIA DAS NEVES
PEREIRA, supostamente aprovado (a) no concurso público

de 2004 para o exercício de cargo público efetivo de
PROFESSOR I, conforme edital de n.º 001/2004, publicado
em 20 de dezembro de 2004, portaria de nomeação de n.º
222/2005 e Termo de Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 26 a 28 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 32 a 35), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 222/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das (fls. 11 a 12), restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de MARIA DAS
NEVES PEREIRA para o exercício de cargo público
efetivo de PROFESSOR I, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

1. Nos termos do Indiciamento e em acordo com o
Parecer Jurídico da PROCURADORIA MUNICIPAL
e o Relatório apresentado pela Comissão
Processante, condizente com as provas juntadas
aos autos deste processo disciplinar, resta
demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
MARIA DAS NEVES PEREIRA ao cargo público
efetivo de PROFESSOR I, em razão de não constar
da lista de aprovados do referido certame.

2. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
MARIA DAS NEVES PEREIRA, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de PROFESSOR I pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

3. PUBLIQUE-SE esta decisão.
4. ARQUIVE-SE o presente.
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Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
108/2021

SERVIDOR: REGILENE DA CONCEIÇÃO SILVA MAIA

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) REGILENE DA
CONCEIÇÃO SILVA MAIA, aprovado (a) no concurso
público de 2004 para o exercício de cargo público efetivo de
A.O.S.D, conforme edital de n.º 001/2004, publicado em 14
de março 2005, portaria de nomeação de n.º 187/2005 e
Termo de Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 21 a 23 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
26 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 187/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 11 a 12, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,

JULGANDO nulo o ato de investidura de REGILENE DA
CONCEIÇÃO SILVA MAIA para o exercício de cargo
público efetivo de A.O.S.D, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
REGILENE DA CONCEIÇÃO SILVA MAIA ao cargo público
efetivo de A.O.S.D, em razão de seu nome não constar na
lista de aprovados do referido certame.

Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
REGILENE DA CONCEIÇÃO SILVA MAIA, DEMITIDO (A)
do cargo público efetivo de A.O.S.D, pela inobservância aos
arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Palmeirândia.

1. PUBLIQUE-SE esta decisão.
2. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
111/2021

SERVIDOR: HERLISSON CARLOS COSTA LEITE
AROUCHA

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) HERLISSON
CARLOS COSTA LEITE AROUCHA, aprovado (a) no
concurso público de 2013 para o exercício de cargo público
efetivo de AGENTE DE PORTARIA, conforme edital de n.º
001/2013, publicado em 12 de julho de 2013, portaria de
nomeação de n.º 601/2018 e Termo de Posse (fls. 12 a 13).
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Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 43 a 45 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 54 a 63), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 601/2018 e Termo de Posse
(fls. 12 a 13), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de HERLISSON
CARLOS COSTA LEITE AROUCHA para o exercício de
cargo público efetivo de AGENTE DE PORTARIA, pelo
que devida a sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da
CRFB, art. 19, §2º, da Constituição Estadual e art. 121,
III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) HERLISSON CARLOS COSTA LEITE
AROUCHA ao cargo público efetivo de AGENTE DE
PORTARIA, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
HERLISSON CARLOS COSTA LEITE AROUCHA,
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de AGENTE
DE PORTARIA, pela inobservância aos arts. 2º, 10,
11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
113/2021

SERVIDOR: RIVELINO SOUSA BARROS

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) RIVELINO
SOUSA BARROS, aprovado (a) no concurso público de
2013 para o exercício de cargo público efetivo de
MOTORISTA, conforme edital de n.º 001/2013, publicado
em 12 de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º
400/2015 e Termo de Posse (fls. 12 a 13).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 31 a 33 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 35 a 39), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 400/2015 e Termo de Posse
(fls. 12 a 13), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto não constar seu nome na lista de aprovados
do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de RIVELINO
SOUSA BARROS para o exercício de cargo público
efetivo de MOTORISTA, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:
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Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) RIVELINO SOUSA BARROS ao cargo público
efetivo de MOTORISTA, em razão de seu nome não constar
na lista de provados do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
RIVELINO SOUSA BARROS, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de MOTORISTA, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

           Palmeirândia/MA, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
114/2021

SERVIDOR: ANA EPIFANIA CHAGAS FREITAS

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) ANA EPIFANIA CHAGAS
FREITAS, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, conforme edital de n.º 001/2013,
publicado em 14 junho de 2013, portaria de nomeação de
n.º 618/2019 e Termo de Posse (fls. 12 a 13).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 26 a 28 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
33 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 618/2019 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 12 a 13, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de ANA EPIFANIA
CHAGAS FREITAS para o exercício de cargo público
efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, pelo que devida
a sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art.
19, §2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a) ANA
EPIFANIA CHAGAS FREITAS ao cargo público efetivo de
AGENTE ADMINISTRATIVO, em razão de ter sido
nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame e ainda estar fora das vagas
ofertadas no certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
ANA EPIFANIA CHAGAS FREITAS DEMITIDO (A)
do cargo público efetivo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, pela inobservância aos arts. 2º,
10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
119/2021
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SERVIDOR: IRLENE DA GRAÇA
PEREIRAASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo

Público Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) IRLENE DA
GRAÇA PEREIRA, aprovado (a) no concurso público de
2013 para o exercício de cargo público efetivo de
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I PÓLO -
PASSAGEM conforme edital de n.º 001/2013, publicado em
12 de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º 509/2018
e Termo de Posse (fls. 09 a 10).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 25 a 27 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Ato seguinte, o (a) servidora (a) se apresentou a Comissão
Processante para prestar depoimento pessoal, registrado
por vídeo e áudio (fls. 33 a 34), oportunidade em que
ratificou as alegações feitas em sede de defesa escrita.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 509/2018 e Termo de Posse
(fls. 09 a 10), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

 

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de IRLENE DA
GRAÇA PEREIRA para o exercício de cargo público
efetivo de PROFESOR ENSINO FUNDAMENTAL I - POLO
PASSAGEM, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer

Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) IRLENE DA GRAÇA PEREIRA ao cargo
público efetivo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
I - POLO PASSAGEM, em razão de ter sido nomeado (a)
em data posterior ao termo do prazo de validade do referido
certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
IRLENE DA GRAÇA PEREIRA, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL I - POLO PASSAGEM, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
120/2021

SERVIDOR: LUIS GONZAGA PEREIRA

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) LUIS GONZAGA
PEREIRA, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL I - POLO PASSAGEM, conforme edital de
n.º 001/2013, publicado em 12 de julho de 2013, portaria de
nomeação de n.º 570/2018 (fls.12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 24 a 26 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).
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Apresentada a defesa (fls. 28 a 41), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 570/2018 (fls. 12), restou
extensamente demonstrado restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto ter sido
nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de LUIS
GONZAGA PEREIRA para o exercício de cargo público
efetivo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I -
POLO PASSAGEM, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) LUIS GONZAGA PEREIRA ao cargo público
efetivo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I -
POLO PASSAGEM, em razão de ter sido nomeado (a) em
data posterior ao termo do prazo de validade do referido
certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
LUIS GONZAGA PEREIRA, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL I - POLO PASSAGEM, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -

127/2021

SERVIDOR: JOSELIA DOS SANTOS PENHA SILVA

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) JOSELIA DOS SANTOS
PENHA SILVA, aprovado (a) no concurso público de 2013
para o exercício de cargo público efetivo de PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL I - MACAPAZINHO, conforme
edital de n.º 001/2013, publicado em 14 junho de 2013,
portaria de nomeação de n.º 581/2018 e Termo de Posse
(fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 31 a 33 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
40 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 581/2018 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 11 a 12, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de JOSELIA DOS
SANTOS PENHA SILVA para o exercício de cargo
público efetivo de PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL I - MACAPAZINHO, pelo que devida a
sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19,
§2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
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07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
JOSELIA DOS SANTOS PENHA SILVA ao cargo público
efetivo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I -
MACAPAZINHO, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame
e ainda estar fora das vagas ofertadas no certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
JOSELIA DOS SANTOS PENHA SILVA,
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I -
MACAPAZINHO, pela inobservância aos arts. 2º, 10,
11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
130/2021

SERVIDOR: ROSIQUERLE SOARES AZEVEDO

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) ROSIQUERLE
SOARES AZEVEDO, aprovado (a) no concurso público de
2013 para o exercício de cargo público efetivo de
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL - POLO
BRIDO, conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 12
de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º 492/2018
GPM e Termo de Posse (fls.10 e 11).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 29 a 31 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 38 a 41), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 492/2018 GPM e Termo de
Posse (fls. 10 e 11), restou extensamente demonstrado
restou extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de ROSIQUERLE
SOARES AZEVEDO para o exercício de cargo público
efetivo de PROFESSOR ENSINO INFANTIL - POLO
BRIDO, pelo que devida a sua DEMISSÃO, consoante
art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da Constituição
Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) ROSIQUERLE SOARES AZEVEDO ao cargo
público efetivo de PROFESSOR ENSINO INFANTIL - POLO
BRIDO, em razão de ter sido nomeado (a) em data posterior
ao termo do prazo de validade do referido certame e fora do
número de vagas entre aprovados e excedentes.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
ROSIQUERLE SOARES AZEVEDO, DEMITIDO (A)
do cargo público efetivo de PROFESSOR ENSINO
INFANTIL - POLO BRIDO, pela inobservância aos
arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001,
o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.
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EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
135/2021

SERVIDOR: HELDIJAIME OLIVEIRA FURTADO

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) HELDIJAIME
OLIVEIRA FURTADO, aprovado (a) no concurso público de
2013 para o exercício de cargo público efetivo de
MOTORISTA, conforme edital de n.º 001/2013, publicado
em 12 de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º
585/2018 GPM e Termo de Posse (fls.11 e 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 25 a 27 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 29 a 31), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 585/2018 GPM e Termo de
Posse (fls. 11 e 12), restou extensamente demonstrado
restou extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de HELDIJAIME
OLIVEIRA FURTADO para o exercício de cargo público
efetivo de MOTORISTA, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) HELDIJAIME OLIVEIRA FURTADO ao cargo
público efetivo de MOTORISTA, em razão de ter sido
nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame e fora do número de vagas
ofertadas.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
HELDIJAIME OLIVEIRA FURTADO, DEMITIDO (A)
do cargo público efetivo de MOTORISTA, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
142/2021

SERVIDOR: ANA TELMA DE JESUS ABREU MARTINS

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) ANA TELMA DE
JESUS ABREU MARTINS, aprovado (a) no concurso
público de 2013 para o exercício de cargo público efetivo de
A.O.S.D, conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 12
de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º 596/2018 e
Termo de Posse (fls. 12 a 13).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 36 a 38 e oportunizada a defesa ao (à)
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servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 40 a 43), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 596/2018 e Termo de Posse
(fls. 12 a 13), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de ANA TELMA
DE JESUS ABREU MARTINS para o exercício de cargo
público efetivo de A.O.S.D, pelo que devida a sua
DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º,
da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) ANA TELMA DE JESUS ABREU MARTINS ao
cargo público efetivo de A.O.S.D, em razão de ter sido
nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
ANA TELMA DE JESUS ABREU MARTINS,
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de A.O.S.D,
pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e
§1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º

145/2021

SERVIDOR: JOÃO VICTTOR CUNHA ALVES

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) JOÃO VICTTOR
CUNHA ALVES, aprovado (a) no concurso público de 2013
para o exercício de cargo público efetivo de GUARDA
MUNICIPAL, conforme edital de n.º 001/2013, publicado em
12 de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º 423/2016
e Termo de Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 33 a 35 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentada a defesa (fls. 38 a 53), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 423/2016 e Termo de Posse
(fls. 11 a 12), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de JOÃO
VICTTOR CUNHA ALVES para o exercício de cargo
público efetivo de GUARDA MUNICIPAL, pelo que devida
a sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art.
19, §2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
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apresentado pela Comissão Processante, condizente com as
provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) JOÃO VICTTOR CUNHA ALVES ao cargo
público efetivo de GUARDA MUNICIPAL, em razão de ter
sido nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame, fora do número de vagas
oferecidas e preterindo vagas de outro candidato.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
JOÃO VICTTOR CUNHA ALVES, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de GUARDA MUNICIPAL, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

           Palmeirândia/MA, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
151/2021

SERVIDOR: DENIA MORAES GARCIA

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) DENIA MORAES
GARCIA, aprovado (a) no concurso público de 2013 para o
exercício de cargo público efetivo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, conforme edital de n.º 001/2013,
publicado em 12 de julho de 2013, portaria de nomeação de
n.º 553/2016 GPM e Termo de Posse (fls.14 e 15).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 30 a 32 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Apresentado a defesa (fls. 34 a 36), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da

nomeação e posse.  

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 553/2016 GPM e Termo de
Posse (fls. 14 e 15), restou extensamente demonstrado
restou extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termo do prazo de validade do referido certame, preteriu
vagas de outros candidatos e ainda foi nomeado acima
do número de vagas ofertadas.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de DÊNIA
MORAES GARCIA para o exercício de cargo público
efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, pelo que devida a
sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19,
§2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) DÊNIA MORAES GARCIA ao cargo público
efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, em razão de ter
sido nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
DÊNIA MORAES GARCIA, DEMITIDO (A) do cargo
público efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, pela
inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e §1º,
da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
152/2021
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SERVIDOR: ISAELZA DE JESUS CHAGAS BARROS

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) ISAELZA DE JESUS
CHAGAS BARROS, aprovado (a) no concurso público de
2013 para o exercício de cargo público efetivo de
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - POLO CRUZEIRO,
conforme edital de n.º 001/2013, publicado em 14 junho de
2013, portaria de nomeação de n.º 498/2016 e Termo de
Posse (fls. 11 a 12).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 33 a 35 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
42 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 498/2016 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 11 a 12, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de ISAELZA DE
JESUS CHAGAS BARROS para o exercício de cargo
público efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL -
POLO CRUZEIRO, pelo que devida a sua DEMISSÃO,
consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19, §2º, da
Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer

Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório apresentado
pela Comissão Processante, condizente com as provas
juntadas aos autos deste processo disciplinar, resta
demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
ISAELZA DE JESUS CHAGAS BARROS ao cargo público
efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - POLO
CRUZEIRO, em razão de ter sido nomeado (a) em data
posterior ao termo do prazo de validade do referido certame
e ainda estar fora das vagas ofertadas no certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
ISAELZA DE JESUS CHAGAS BARROS
DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - POLO
CRUZEIRO, pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11
e 12, caput e §1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º
157/2021

SERVIDOR: PAULO BISMARQUE COSTA

ASSUNTO: Ilegalidade em Investidura em Cargo Público
Efetivo

 

JULGAMENTO

Vistos etc.

     Trata-se de processo administrativo disciplinar
instaurado em desfavor do (a) servidor (a) PAULO
BISMARQUE COSTA, aprovado (a) no concurso público de
2013 para o exercício de cargo público efetivo de AGENTE
DE PORTARIA, conforme edital de n.º 001/2013, publicado
em 12 de julho de 2013, portaria de nomeação de n.º
467/2016 e Termo de Posse (fls. 13 a 14).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 31 a 32 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).
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Apresentada a defesa (fls. 35 a 37), foi alegado, em resumo,
a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 467/2016 e Termo de Posse
(fls. 13 a 14), restou extensamente demonstrado restou
extensamente demonstrado que o (a) servidor (a)
investigado (a) foi investido (a) em cargo de forma
ilegal, visto ter sido nomeado (a) em data posterior ao
termino do prazo de validade do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de PAULO
BISMARQUE COSTA para o exercício de cargo público
efetivo de AGENTE DE PORTARIA, pelo que devida a
sua DEMISSÃO, consoante art. 37, §2º, da CRFB, art. 19,
§2º, da Constituição Estadual e art. 121, III, da Lei n.º
07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Geral do Município e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
restam demonstradas as ILEGALIDADES e, por
conseguinte, a NULIDADE do ato de investidura do (a)
servidor (a) PAULO BISMARQUE COSTA ao cargo público
efetivo de AGENTE DE PORTARIA, em razão de ter sido
nomeado (a) em data posterior ao termo do prazo de
validade do referido certame.

1. Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
PAULO BISMARQUE COSTA, DEMITIDO (A) do
cargo público efetivo de AGENTE DE PORTARIA,
pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput e
§1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Palmeirândia.

2. PUBLIQUE-SE esta decisão.
3. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD n.º -
174/2021

SERVIDOR: JOSENILDE SÁ

ASSUNTO: Ilegalidade em investidura em cargo público
efetivo

JULGAMENTO

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado
em desfavor do (a) servidor (a) JOSENILDE SÁ, aprovado
(a) no concurso público de 2004 para o exercício de cargo
público efetivo de A.O.S.D, conforme edital de n.º 001/2004,
publicado em 14 de março 2005, portaria de nomeação de
n.º 174/2005 e Termo de Posse (fls. 10 a 11).

Regularmente constituída a Comissão Processante por
Decreto de n.º 013/2021 - GP, formada nos termos da
Portaria de n.º 89/2021 - GP, foi juntado Termo de
Indiciamento de fls. 10 a 11 e oportunizada a defesa ao (à)
servidor (a) processado (a).

Após a sua cientificação, o (a) servidor (a) permaneceu
silente, razão pela qual foi declarado revel em termo de fls.
34 e foi-lhe designado defensor dativo, nos termos do art.
158, §§1º e 2º, da Lei n.º 07/2001.

Apresentada a defesa por defensor dativo, foi alegado, em
resumo, a regularidade do respectivo concurso público e da
nomeação e posse.

Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos
deste processo, notadamente a Ficha de Recadastramento
do (a) Servidor (a), o Recibo de Entrega de Documentos, a
Portaria de Nomeação de n.º 174/2005 - GPM e o Termo de
Posse, constantes das fls. 10 a 11, restou extensamente
demonstrado que o (a) servidor (a) investigado (a) foi
investido (a) em cargo de forma ilegal, visto não constar
da lista de aprovados do referido certame.

À vista do exposto, ACATO e ratifico as razões de fato e
de direito colacionadas pelo Relatório da Comissão
Processante, nos termos do art. 162 da Lei n.º 07/2001,
JULGANDO nulo o ato de investidura de JOSENILDE SÁ
para o exercício de cargo público efetivo de A.O.S.D,
pelo que devida a sua DEMISSÃO, consoante art. 37,
§2º, da CRFB, art. 19, §2º, da Constituição Estadual e
art. 121, III, da Lei n.º 07/2001. 

Dito isso, RESOLVO:

Nos termos do Indiciamento e em acordo com o Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal e o Relatório
apresentado pela Comissão Processante, condizente com
as provas juntadas aos autos deste processo disciplinar,
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resta demonstrada a ILEGALIDADE e, por conseguinte, a
NULIDADE do ato de investidura do (a) servidor (a)
JOSENILDE SÁ ao cargo público efetivo de A.O.S.D, em
razão de seu nome não constar na lista de aprovados do
referido certame.

Portanto, DETERMINO que fica o (a) servidor (a)
JOSENILDE SÁ, DEMITIDO (A) do cargo público efetivo de
A.O.S.D, pela inobservância aos arts. 2º, 10, 11 e 12, caput
e §1º, da Lei n.º 07/2001, o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Palmeirândia.

1. PUBLIQUE-SE esta decisão.
2. ARQUIVE-SE o presente.

Palmeirândia, 30 de julho de 2021.

EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JUNIOR

Prefeito Municipal de Palmeirândia - MA
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