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Gabinete

PORTARIA Nº 512/2021

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  BACABAL,  EDVAN
BRANDÃO DE FARIAS, no uso de suas atribuições
que lhes são conferidas por lei:  RESOLVE: Art.  1º
Exonerar,  a  pedido,  EDNILSON  ROSENDO
APARECIDO  DOS  SANTOS  do  quadro  efetivo  do
cargo  de  Vigia  da  Secretaria  de  Educação  do
município de Bacabal. Art. 2º Esta portaria entra em
vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições  em  contrário.  Publique-se.  Registre-se.
Cumpra-se. Bacabal, 01 de julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS

Prefeito Municipal de Bacabal

Código identificador:
0daaad75ebc95d6cd8b711f4b42119eb9f144327421349640810cca02a8346b88
9e313b1157fb52ca315eeb34d0581cce67455a326971abf3e9f48572d87e30c

PORTARIA Nº 513/2021

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  BACABAL,  EDVAN
BRANDÃO DE FARIAS, no uso de suas atribuições
que lhes são conferidas por lei:  RESOLVE: Art.  1º
Exonerar, a pedido, JARDEL SOUSA SILVA do quadro
efetivo do cargo de Motorista da Secretaria de Saúde
do município de Bacabal. Art. 2º Esta portaria entra
em  vigor  nesta  data  com  efeito  retroativo  a
28/06/2021, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Bacabal, 01 de
julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS

Prefeito Municipal de Bacabal

 

Código identificador:
0daaad75ebc95d6cd8b711f4b42119eb9f144327421349640810cca02a8346b88
9e313b1157fb52ca315eeb34d0581cce67455a326971abf3e9f48572d87e30c

PORTARIA Nº 515 DE 01 DE JULHO 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
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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 25/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 516 DE 01 DE JULHO 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 24/2021. 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 julho de 2021.

Edvan Brandão de Farias
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 517 DE 01 DE JULHO 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 23/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 518 DE 01 DE JULHO DE 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 22/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 519 DE 01 DE JULHO 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 21/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 520 DE 01 DE JULHO 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 20/2021. 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
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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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 521 DE 01 DE JULHO 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 19/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 522 DE 01 DE JULHO 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 18/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 523 DE 01 DE JULHO 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
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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 16/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 524 DE 01 DE JULHO 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 17/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 525 DE 01 DE JULHO 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 15/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 526 DE 01 DE JULHO 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 14/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal

 

Código identificador:
0daaad75ebc95d6cd8b711f4b42119eb9f144327421349640810cca02a8346b88
9e313b1157fb52ca315eeb34d0581cce67455a326971abf3e9f48572d87e30c

PORTARIA Nº 527 DE 01 DE JULHO 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 13/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 528 DE 01 DE JULHO 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 12/2021. Art. 2º. Designar
os Servidores estáveis Rafisa Macedo Chaves,  CPF
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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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 529 DE 01 DE JULHO 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 11/2021. 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 julho de 2021.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 514/2021

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  BACABAL,  EDVAN
BRANDÃO DE FARIAS, no uso de suas atribuições
que lhes são conferidas por lei:  RESOLVE: Art.  1º
Exonerar, a pedido, IREMAR BORBA DE CARVALHO
do  quadro  efetivo  do  cargo  de  Técnica  em
Enfermagem da Secretaria de Saúde do município de
Bacabal. Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta
data com efeito retroativo a 25/05/2021, revogadas as
disposições  em  contrário.  Publique-se.  Registre-se.
Cumpra-se.  Bacabal,  01 de julho de 2021.  EDVAN
BRANDÃO DE FARIAS Prefeito Municipal de Bacabal
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PORTARIA Nº 514/2021

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  BACABAL,  EDVAN
BRANDÃO DE FARIAS, no uso de suas atribuições
que lhes são conferidas por lei:  RESOLVE: Art.  1º
Exonerar, a pedido, IREMAR BORBA DE CARVALHO
do  quadro  efetivo  do  cargo  de  Técnica  em
Enfermagem da Secretaria de Saúde do município de
Bacabal. Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta
data com efeito retroativo a 25/05/2021, revogadas as
disposições  em  contrário.  Publique-se.  Registre-se.
Cumpra-se.  Bacabal,  01 de julho de 2021.  EDVAN
BRANDÃO DE FARIAS Prefeito Municipal de Bacabal
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