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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº451/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA,
ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência legais que lhe
conferem, especialmente o disposto no art. 143 e seguintes do
Estatuto dos Servidores Civis de Altaneira - CE (Lei
540/2011);
CONSIDERANDO o dever imposto à administração em
apurar toda e qualquer infração administrativa, em tese,
cometida pelos servidores público, conforme previsto no art.
143 do Estatuto municipal dos Servidores, segundo o qual: “A
autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço
público é obrigada a promover a sua apuração imediata,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar,
assegurada ao acusado ampla defesa”;
CONSIDERANDO que chegou as informações sobre eventual
infração disciplinar perpetrada, em tese, pela servidora
indicada no ofício de lavra da Secretaria de Educação, tem-se
como prudente a apuração mediante procedimento
administrativo de eventual infração;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar FRANCISCA VALNEIR VICENTE DA
COSTA, ocupante do cargo efetivo de professora, lotada na
Secretaria de Educação, portadora do CPF sob o n°:
129.303.418-58; ANTONIO RODRIGUES DA SILVA,
ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo, lotado na
Secretaria de Educação, portador do CPF sob o
n°:785.204.103-59; e MARIA NUBIA DE OLIVEIRA
SILVA, ocupante do cargo efetivo de professora, lotada na
secretaria de Educação, portadora do CPF sob o
n°:133.186.258-25, todos Estáveis no Serviço Público, para,
sob a presidência do primeiro (a), constituírem COMISSÃO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
visando à apuração dos fatos e eventuais responsabilidades
administrativas descritas na documentação anexa, bem como
proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no
curso dos trabalhos.
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a
conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se, publique-se, CUMPRA-SE.
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 14 de junho de
2022
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal
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