Jaguaribe, 18 de Maio de 2011
PORTARIA 127/2011 JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES, Prefeito
Municipal, no uso das suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o ofício
71/2011, datado de 25 de abril de 2011, da lavra da Secretária Municipal de
Educação, que relata a ausência ao trabalho do servidor em estágio probatório
WELTON PINHEIRO PESSOA por mais de trinta dias; CONSIDERANDO o
disposto no art. 159 da Lei 543, de 27 de novembro de 1993 que prevê a
instauração de processo disciplinar para apurar responsabilidades de servidor por
infração praticada no exercício de suas atribuições; CONSIDERANDO a
necessidade de se criar uma comissão, a teor do art. 160, para conduzir o referido
processo com a decisão administrativa respectiva, RESOLVE: Art. 1º. Nomear os
servidores estáveis MARIA JOSÉ DE FREITAS, cargo de agente comunitário e
subsecretária de educação, matrícula 010357-8; MARIA DE FATIMA DA SILVA
DANTAS RODRIGUES, cargo de auxiliar de serviços gerais, matrícula 010311-0
e CELINA GOMES DE OLIVEIRA, cargo de professora e coordenadora
pedagógica, matrículas 010694-1/060060-1 para integrarem a comissão que
instaurará o processo disciplinar para apurar supostas infrações administrativas
atribuídas ao servidor em estágio probatório WELTON PINHEIRO PESSOA.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Palácio da Intendência, 18 de
maio de 2011. JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES Prefeito Municipal
*** *** ***
PORTARIA 128/2011 JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES, Prefeito
Municipal, no uso das suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o ofício
72/2011, datado de 25 de abril de 2011, da lavra da Secretária Municipal de
Educação, que relata denúncias recebidas sobre supostas infrações penais e
administrativas cometidas pelo servidor em estágio probatório JOSÉ RIBAMAR
FARIAS ANGELIM, motorista, categoria D, exercendo as funções no transporte
escolar de estudantes da rede pública municipal de ensino; CONSIDERANDO que
as denúncias foram investigadas e no dia 14 de abril de 2011, a polícia militar
abordou o referido servidor que, a pedido dos policiais militares, foi submetido a
exame de alcoolemia e, em dando positivo, o mesmo foi preso e autuado em
flagrante; CONSIDERANDO que com o ofício 072/2011 foram anexados
documentos comprovando a prisão em flagrante do referido servidor;
CONSIDERANDO o disposto no art. 159 da Lei 543, de 27 de novembro de 1993
que prevê a instauração de processo disciplinar para apurar responsabilidades de
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições;
CONSIDERANDO a necessidade de se criar uma comissão, a teor do art. 160,
para conduzir o referido processo com a decisão administrativa respectiva,
RESOLVE: Art. 1º. Nomear os servidores estáveis CÍCERO DE LIMA PEREIRA,
cargo de professor e coordenador pedagógico, matrícula 010696-8; ELIZIÁRIO
BEZERRA DA SILVA NETO, cargo de professor e coordenador pedagógico,
matrículas 100414-0/081168-8 e EDVAL ALVES TEIXEIRA LIMA, cargo de
professor e coordenador pedagógico, matrículas 010704-2 /060052-0 para
integrarem a comissão que instaurará o processo disciplinar para apurar as supostas
infrações penais e administrativas atribuídas ao servidor em estágio probatório
JOSÉ RIBAMAR FARIAS ANGELIM. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE. Palácio da Intendência, 18 de maio de 2011. JOSÉ SÉRGIO
PINHEIRO DIÓGENES Prefeito Municipal
*** *** ***
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 47/2011 O PREFEITO MUNICIPAL DE
JAGUARIBE, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o candidato abaixo
relacionado, aprovado e classificado no CONCURSO PÚBLICO, promovido
pelo Município de Jaguaribe, destinado ao provimento de cargos públicos efetivos
nos Quadros de Pessoal da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de água
e Esgoto - SAAE, criado pela Lei nº 1.033, de 09 de maio de 2011, a comparecer
ao Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, com sede
na Avenida 08 de novembro 726, nesta cidade, no período de 18.05.2011 à
20.05.2011, nos seguintes horários: 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00 h., munido dos
documentos exigidos pelo Edital do Concurso Público, datado de 28 de outubro de
2009, a fim de tratar de assuntos relacionados ao processo de Nomeação e Posse,
necessários à investidura no respectivo cargo: OPERADOR DE SISTEMA –
SAAE 2º JOSÉ DAMASIO NOGUEIRA PAÇO DA PREFEITURA
MUNIIPAL DE JAGUARIBE, em 18 de maio de 2011. JOSÉ SÉRGIO
PINHEIRO DIÓGENES PREFEITO MUNICIPAL
*** *** ***
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PORTARIA N º 108/11, 18 DE MAIO DE 2011. A Secretária Municipal de
Educação, a Sra. Iolanda Maria Fernandes de Assis Dantas, no uso de suas
atribuições legais: RESOLVE: Conceder ao Servidor, ELIFABIO JALES
DE LIMA, lotado nesta Secretaria, ocupante da função de Motorista, para
fazer face ás despesas de viagem com seu deslocamento e estadia em
FORTALEZA-CE, a serviço da Secretaria de Educação conduzindo técnicos
para participar do Treinamento PNC Rural – Licenciamento e Regularização
Ambiental Rural, no CONPAM, a importância de R$ 50,00 (Cinqüenta
Reais) cada diária, referente aos dias 18 e 19/05/11, quando tratará de
assunto de interesse desta Municipalidade, ficando-lhe atribuído 02 (duas)
diárias. A referida despesa correrá por conta da dotação respectiva no vigente
Orçamento do Município. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Secretaria
de Educação, em 18 de MAIO de 2011. Iolanda Maria Fernandes de Assis
Dantas. Secretária Municipal de Educação.
*** *** ***
Portaria nº.130/11. De: 18 de Maio de 2011. O Prefeito Municipal de
Jaguaribe, DR. JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES, no uso de suas
atribuições legais: RESOLVE: Conceder a Servidora ALZITÔNIA MARIA
GONÇALVES PINHEIRO , inscrita no CPF(MF) sob o Nº. 298.133.013-68,
RG.295.44 881, SSP/CE, PASEP: 170.37220572 , residente na Av. 08 de
Novembro, 901, Centro, neste Município. Lotada na Secretaria de
Administração, ocupante da função de chefe de unidade de agente de seguro
desemprego; para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
estadia em Maracanaú/Ce., a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais)cada,
referente às diárias no período de 18/05/11, quando tratará de assunto do
interesse desta Municipalidade, ficando-lhe atribuída 01(Uma)) diária. A
referida despesa correrá por conta da Dotação do Município. Registre-se,
Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2011.
JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES PREFEITO MUNICIPAL
*** *** ***
PORTARIA Nº 152 /2011 JAGUARIBE, 18 de maio de 2011 A Secretária
Municipal de Saúde de Jaguaribe, JEANNE NOGUEIRA GOMES,
nomeada através da Portaria N.º006 de 01 de Fevereiro de 2009, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE Conceder a Servidora GERLEIDE P
NUNES DE MIRANDA, lotada na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante
da função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, para fazer face às despesas
de viagem com seu deslocamento e estada ao município de FORTALEZACE a importância de R$50,00 (cinquenta reais) referente à Diárias no período
de 18/05/2011, quando tratará de assunto de interesse desta municipalidade,
ficando-lhe atribuído(a) 01(uma) diária(s), no valor unitário de R$
50,00(CINQUENTA REAIS). A referida despesa correrá por conta da
dotação respectiva no vigente Orçamento do Município. Comunique-se,
Cumpra-se, Arquive-se Gabinete da secretária, em 18 de maio de 2011.
SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
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