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PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

PORTARIA Nº 006, DE 28 DE JUNHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
SAAP,  módulo  FOLHAS,  do  TCE/MA,  como ocupante  de  02
(dois)  cargos  de  professora,  junto  ao  município  de  Vargem
Grande, matrículas nº 00104889 e 00103684 e também 01 (um)
de professora nível I, matrícula nº 1075, junto ao município de
Nina  Rodrigues/MA,  conforme  relatório  de  vínculos  da
servidora  que  acompanha  a  presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima apontados, que informam que a interessada JORGIANNE
MORAES  MONTEIRO  CORREA  GALVÃO,  brasileira,
maranhense, casada, professora junto ao município de Vargem
Grande e Nina de Nina Rodrigues, residente na Rua Dr. Nina
Rodrigues, nº 04, Centro, Vargem Grande/MA.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como, a juntada da cópia do Decreto nº 015/2019, da Portaria
nº 001, de 24 de junho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação da interessada, JORGIANNE
MORAES MONTEIRO CORREA GALVÃO, para, no prazo de 10
(dez)  dias,  se  quiser,  apresentar  defesa  e  informar  do  seu
interesse de produzir prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 

HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 18a0f6380adab38c8fd05f502ee42dfb

PORTARIA Nº 007, DE 28 DE JUNHO DE 2019.

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome do servidor figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de investigador de polícia civil, matrícula nº 00851054-0, junto
ao Estado do Maranhão e também como Bioquímico, matrícula
nº 393, junto ao município de Nina Rodrigues/MA, conforme
relatório de vínculos de servidor que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima  apontados,  que  informam  que  o  interessado  ROGER
HIDEK  KAMAKURA  DE  CARVALHO  MESQUITA,  brasileiro,
maranhense, solteiro, investigador de polícia civil e Bioquímico,
residente  na  Avenida  Beta,  quadra  nº  22,  casa  nº  03,  São
Luís/MA,  CEP  65072-120,  ocupa  indevidamente  o  cargo  de
investigador de polícia civil junto ao Estado do Maranhão/MA e
Farmacêutico/Bioquímico,  junto  ao  município  de  Nina
Rodrigues.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como, a juntada da cópia do Decreto nº 015/2019, da Portaria
nº 001, de 24 de junho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art.  3º  –  Determinar  a  notificação  do  interessado,  ROGER
HIDEK KAMAKURA DE CARVALHO MESQUITA, para, no prazo
de 10 (dez) dias, se quiser, apresentar defesa e informar do seu
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interesse de produzir prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 1901e2cf4db8368e5d9883660093231f

PORTARIA Nº 008, DE 28 DE JUNHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de  professora,  junto  ao  Estado  do  Maranhão,  matrícula  nº
008685790, professora junto ao município de Nina Rodrigues,
matrícula nº 1054 e professora junto ao município de Vargem
Grande/MA,  matrícula  nº  00100153,  conforme  relatório  de
vínculos de servidor que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima  apontados,  que  informam  que  a  interessada  ZILDA
MARIA  PEREIRA BEZERRA,  brasileira,  maranhense,  casada,
professora junto ao Estado do Maranhão e nos municípios de
Nina  Rodrigues  e  Vargem  Grande/MA,  residente  na  Rua
Principal,  s/n,  Bairro  Alto  Alegre,  Vargem Grande/MA,  CEP
65430-000.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como, a juntada da cópia do Decreto nº 015/2019, da Portaria

nº 001, de 24 de junho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação da interessada, ZILDA MARIA
PEREIRA BEZERRA, para, no prazo de 10 (dez) dias, se quiser,
apresentar  defesa  e  informar  do  seu  interesse  de  produzir
prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: aef85bb5ea412182e3ff9497d82f5cd6

PORTARIA Nº 009, DE 28 DE JUNHO DE 2019.

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de auxiliar operacional de serviços diversos - AOSD, junto ao
município  de  Nina  Rodrigues  matrícula  nº  11405 e  auxiliar
operacional  de  serviços  diversos  –  AOSD,  junto  ao  Instituto
Municipal de Aposentadorias e Pensões – IMAP do município de
Vargem Grande/MA, conforme relatório de vínculos de servidor
que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima apontados, que informam que a interessada VALDENE
PATRÍCIA LOPES PEREIRA,  brasileira,  maranhense,  solteira,
AOSD  junto  ao  município  de  Nina  Rodrigues  e  Instituto
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Municipal  de  Aposentadorias  e  Pensões  do  município  de
Vargem  Grande/MA,  residente  na  Rua  Abílio  Barroso
Figueiredo, s/n, Bairro São Francisco, Vargem Grande/MA, CEP
65430-000.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como, a juntada da cópia do Decreto nº 015/2019, da Portaria
nº 001, de 24 de junho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação da interessada, VALDENE
PATRÍCIA LOPES PEREIRA, para, no prazo de 10 (dez) dias, se
quiser,  apresentar  defesa  e  informar  do  seu  interesse  de
produzir prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 735ee5d537aa688a0015c927b6d1f1a5

PORTARIA Nº 014, DE 26 DE JULHO DE 2019.

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome do servidor figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de  presidente  do  Instituto  Municipal  de  Aposentadorias  e
Pensões  do  município  de  Vargem  Grande/MA,  matrícula  nº
01204490 e também como professor nível I, matrícula nº 703,
junto ao município de Nina Rodrigues/MA, conforme relatório
de vínculos de servidor que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:

 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima apontados, que informam que o interessado JOSINALDO
SANTANA  DA  SILVA,  brasileiro,  maranhense,  professor  e
presidente do Instituto Municipal de Aposentadorias e Pensões
do Município de Vargem Grande/MA, residente na Rua 08, casa
nº  36,  Conjunto  Santa  Maria,  Bairro  Cohab  II,  Vargem
Grande/MA, CEP 65430-000, ocupa indevidamente o cargo de
professor no município de Nina Rodrigues/MA e presidente do
Instituto Municipal de Aposentadorias e Pensões no Município
de Vargem Grande.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como a juntada da cópia do Decreto nº 017/2019, da Portaria nº
012/2019, de 09 de julho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação do interessado, JOSINALDO
SANTANA DA SILVA, para, no prazo de 10 (dez) dias, se quiser,
apresentar  defesa  e  informar  do  seu  interesse  de  produzir
prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 291ea33624c5313328fdab8b0ea99bee

PORTARIA Nº 016, DE 09 DE JULHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos Serviços, junto ao
Estado do Maranhão, matrícula nº 002673560 e também como
Professora nível II, matrícula nº 1046, junto ao município de
Nina Rodrigues/MA, conforme relatório de vínculos de servidor
que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
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CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima apontados, que informam que a interessada LINDALVA
VIEIRA CASTRO, brasileira, maranhense, solteira, AOSD, junto
ao Estado do Maranhão e Professora nível II, junto ao município
de Nina de Nina Rodrigues, residente na Rua 13 de Dezembro,
s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como a juntada da cópia do Decreto nº 017/2019, da Portaria nº
012/2019, de 09 de julho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação do interessado, LINDALVA
VIEIRA CASTRO, para, no prazo de 10 (dez) dias, se quiser,
apresentar  defesa  e  informar  do  seu  interesse  de  produzir
prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: d4de68d11b6a17ed6cefe0ddcfd7bfab

PORTARIA Nº 017, DE 26 DE JULHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome do servidor figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de investigador de polícia civil, matrícula nº 00851054-0, junto
ao Estado do Maranhão e também como Bioquímico, matrícula
nº 393, junto ao município de Nina Rodrigues/MA, conforme
relatório de vínculos de servidor que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as

disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima  apontados,  que  informam  que  o  interessado  ROGER
HIDEK  KAMAKURA  DE  CARVALHO  MESQUITA,  brasileiro,
maranhense, solteiro, investigador de polícia civil e Bioquímico,
residente  na  Avenida  Beta,  quadra  nº  22,  casa  nº  03,  São
Luís/MA,  CEP  65072-120,  ocupa  indevidamente  o  cargo  de
investigador de polícia civil junto ao Estado do Maranhão/MA e
Farmacêutico/Bioquímico,  junto  ao  município  de  Nina
Rodrigues.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como a juntada da cópia do Decreto nº 017/2019, da Portaria nº
012/2019, de 09 de julho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art.  3º  –  Determinar  a  notificação  do  interessado,  ROGER
HIDEK KAMAKURA DE CARVALHO MESQUITA, para, no prazo
de 10 (dez) dias, se quiser, apresentar defesa e informar do seu
interesse de produzir prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: d905b5a52a0dbf5c36b4dda42b1c73cd

PORTARIA Nº 019, DE 26 DE JULHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
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SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de auxiliar operacional de serviços diversos - AOSD, junto ao
município  de  Nina  Rodrigues  matrícula  nº  11405 e  auxiliar
operacional  de  serviços  diversos  –  AOSD,  junto  ao  Instituto
Municipal de Aposentadorias e Pensões – IMAP do município de
Vargem Grande/MA, conforme relatório de vínculos de servidor
que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima apontados, que informam que a interessada VALDENE
PATRÍCIA LOPES PEREIRA,  brasileira,  maranhense,  solteira,
AOSD  junto  ao  município  de  Nina  Rodrigues  e  Instituto
Municipal  de  Aposentadorias  e  Pensões  do  município  de
Vargem  Grande/MA,  residente  na  Rua  Abílio  Barroso
Figueiredo, s/n, Bairro São Francisco, Vargem Grande/MA, CEP
65430-000.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como a juntada da cópia do Decreto nº 017/2019, da Portaria nº
012/2019, de 09 de julho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação da interessada, VALDENE
PATRÍCIA LOPES PEREIRA, para, no prazo de 10 (dez) dias, se
quiser,  apresentar  defesa  e  informar  do  seu  interesse  de
produzir prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 0ebe2b073562419efbccb0dab0f3ea29

PORTARIA Nº 020, DE 26 DE JULHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante do cargo
de  professora,  junto  ao  Estado  do  Maranhão,  matrícula  nº
008685790, professora junto ao município de Nina Rodrigues,
matrícula nº 1054 e professora junto ao município de Vargem
Grande/MA,  matrícula  nº  00100153,  conforme  relatório  de
vínculos de servidor que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima  apontados,  que  informam  que  a  interessada  ZILDA
MARIA  PEREIRA BEZERRA,  brasileira,  maranhense,  casada,
professora junto ao Estado do Maranhão e nos municípios de
Nina  Rodrigues  e  Vargem  Grande/MA,  residente  na  Rua
Principal,  s/n,  Bairro  Alto  Alegre,  Vargem Grande/MA,  CEP
65430-000.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como a juntada da cópia do Decreto nº 017/2019, da Portaria nº
012/2019, de 09 de julho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação da interessada, ZILDA MARIA
PEREIRA BEZERRA, para, no prazo de 10 (dez) dias, se quiser,
apresentar  defesa  e  informar  do  seu  interesse  de  produzir
prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 866c5c6900fe3274a1a8e36053c1bd44

PORTARIA Nº 021, DE 26 DE JULHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
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CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
SAAP,  módulo  FOLHAS,  do  TCE/MA,  como ocupante  de  02
(dois)  cargos  de  professora,  junto  ao  município  de  Vargem
Grande, matrículas nº 00104889 e 00103684 e também 01 (um)
de professora nível I, matrícula nº 1075, junto ao município de
Nina  Rodrigues/MA,  conforme  relatório  de  vínculos  da
servidora  que  acompanha  a  presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art.  37, inc. XVI, alíneas “a” a “c”, além das
disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei Municipal nº
096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima apontados, que informam que a interessada JORGIANNE
MORAES  MONTEIRO  CORREA  GALVÃO,  brasileira,
maranhense, casada, professora junto ao município de Vargem
Grande e Nina de Nina Rodrigues, residente na Rua Dr. Nina
Rodrigues, nº 04, Centro, Vargem Grande/MA.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como a juntada da cópia do Decreto nº 017/2019, da Portaria nº
012/2019, de 09 de julho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art. 3º – Determinar a notificação da interessada, JORGIANNE
MORAES MONTEIRO CORREA GALVÃO, para, no prazo de 10
(dez)  dias,  se  quiser,  apresentar  defesa  e  informar  do  seu
interesse de produzir prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 1221510fa97abbc591a39b4b79715a54

PORTARIA Nº 023, DE 26 DE JULHO DE 2019

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, considerando a delegação
e as determinações contidas no DECRETO nº 015/2019, no uso
de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública é  adstrita  ao
princípio da legalidade, bem como, aos demais previstos no art.
37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  devendo  fazer
somente o que determina a Lei;
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 096/1991 – Estatuto e
Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Nina Rodrigues/MA, no art.  145 e seguintes dispõe sobre a
impossibilidade da acumulação remunerada de cargos públicos,
excepcionando-se,  somente  as  previsões  constantes  da
CF/1988;
 
CONSIDERANDO que o nome da servidora figura no sistema
SAAP, módulo FOLHAS, do TCE/MA, como ocupante dos cargos
de  professora  nível  III,  matrícula  nº  002646191,  professora
nível III, matrícula 002646190, também, perante o Estado do
Maranhão e ainda como professora, nível I, matrícula nº 11245,
junto ao município de Nina Rodrigues/MA, conforme relatório
de vínculos de servidor que acompanha a presente;
 
CONSIDERANDO que o acúmulo acima apontado infringe as
disposições do art. 37, inc. XVI, alíneas “a” a “c” da CF/1988,
além das disposições constantes dos arts. 145 a 147, da Lei
Municipal  nº  096/1991  –  Estatuto  e  Regime  Jurídico  dos
Funcionários Públicos do Município de Nina Rodrigues;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública,  em razão do
seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios, conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal
Federal, mas para tanto necessita garantir aos interessados os
direitos  fundamentais  inerentes  ao  contraditório  e  a  ampla
defesa;
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  –  Instaurar  processo  administrativo  disciplinar,  nos
termos da Lei Municipal nº 096/1991, visando apurar os fatos
acima  apontados,  que  informam  que  a  interessada  ANAIR
ARAÚJO E ARAÚJO, brasileira, maranhense, casada, professora,
junto ao Estado do Maranhão e o município de Nina de Nina
Rodrigues,  residente  na  Avenida João de  Araújo  Braga,  s/n,
Centro, Nina Rodrigues/MA.
 
Art.  2º  –  Determinar  a  autuação da presente  portaria,  bem
como a juntada da cópia do Decreto nº 017/2019, da Portaria nº
012/2019, de 09 de julho de 2019 e do relatório de vínculos do
servidor.
 
Art.  3º  –  Determinar  a  notificação  da  interessada,  ANAIR
ARAÚJO E ARAÚJO, para, no prazo de 10 (dez) dias, se quiser,
apresentar  defesa,  podendo  arguir  quaisquer  matérias  e
informar do seu interesse de produzir prova oral.
 
Art.  4º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
HILTON CÉSAR DOS SANTOS SILVESTRE
Presidente da Comissão
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
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Código identificador: ec168f47beefff04efcd6cd285490e6c
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