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Gabinete

PORTARIA Nº __ DE 01 DE JUNHO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem

observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 1/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021.

Edvan Brandão de Farias
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 457/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem
observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
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Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 2/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 456/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem
observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 3/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura

do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 455/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem
observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 4/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 454/2021
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O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem
observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 5/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021. 

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 453/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem

observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 6/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021. 

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 452/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem
observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 7/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e



Página 4 Diário Oficial Eletrónico Edição n° BAC20210601 Publicação: 01/06/2021

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Prefeito Edvan Brandão
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://www.bacabal.ma.gov.br/diariooficial/1009

Edição no n°BAC20210601

acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 451/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem
observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 8/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 450/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica
Munic ipa l  e  demais  normas  corre la tas ;
CONSIDERANDO  a  importância  do  exercício  do
poder  disciplinar,  como  garantia  da  ordem
admin i s t ra t i va ;  CONSIDERANDO  que  a
Administração Pública possui no processo disciplinar
ins t rumento  leg í t imo  para  apuração  de
irregularidades no serviço público; CONSIDERANDO
que  a  atividade  processante  impõe  conhecimento
especializado para o atendimento das formalidades
essenciais; CONSIDERANDO a Instrução Normativa
nº 01/2019, que dispõe sobre procedimentos a serem
observados na área da Gestão de pessoas e dá outras
providências; RESOLVE: Art. 1º. Instituir a Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da
Secretaria  de  Saúde do Município  de  Bacabal/MA,
com  a  f ina l idade  de  apurar  as  supos tas
irregularidades  no  serviço  público  descritas  no
Processo Administrativo nº 9/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
017.660.493-62;  Andre  Silva  dos  Santos,  CPF
031.105.573-71;  Gabriela  Rucely  Sousa  Gomes
Torres,  044.080.593-74;  sob  a  presidência  do
primeiro  Servidor.  Art.  3º.  Caberá  à  Assessoria
Jurídica e a Controladoria do Município assessorar e
acompanhar o referido processo. Art. 4º. Determinar
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de publicação do Ato que determina a abertura
do Processo, para a conclusão dos trabalhos. Art. 5º.
Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação. Bacabal-MA, 01 de junho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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