PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TAUÁ

TRABALHANDO E AVANÇANDO!

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA nº 1206006/ 2017 - GABP

o

PREFEITO MU NI CIPAL DE TA UÁ , no uso de suas at ribuições
constitu ci onais, legais e de co nformidade com a Lei Orgâ nica do Muni cípio, a
Lei Municipal n° 1.296, de 0 1 de março de 2005 c/ c Lei Mun icipa l n°
79 1/1993 e demais dispositi vos leg ais atin entes à espécie, e

CONSIDERANDO que ANTÔNIO RONALDO BEZERRA LOIOLA é
serv idor efetivo da Prefeitu ra Municipal de Tauá/CE, nomeado para ocu par o
cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, com lotação na Secret aria
Municipal de Educação, con forme Ato de Nomeação (fl . 05) com data de 20
de julho de 2001, e Te rmo de Compromisso e de Posse (fl . 04), com data de
07 de agosto de 2001, do Processo Administrativo n° 354/ 2017;
CONSID ERANDO o pedi do real izado em 15 de maio de 20 17 (fl.
02 ) ; os documentos pessoais de identificuçâo (fl . 03); o Despacho da
Secretaria de Educaçã o (fls. 07 e 08), assi m como o Despacho da mesma
Secret aria (fl . 09), ambos no sentid o d e deferir o pedido do req uerent e ;
CONSIDERANDO que a licença pa ra tratar de interesse particu lar
é ato adm inistrativo discricionário, ou seja , con cedido a cri t ério da
Administração, em Juízo d e Co nveni ência e de Oportunidade do
Admini strador;
CONSIDERANDO o previst o no Regi me Jurídico Único do Município
de Tau á/CE, a Lei nº 791/1 993 , art. 106, caput ;

RESOLVE:

Art. 1 o - DEFERIR o pedido de ANTÔNIO RONALDO BEZERRA
LOIOLA, inscrito no CPF nº 9 70.6 79 .463- 87 , ocupante do carg o efetivo de
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, com lotação na Secretaria de Adm inist~a ção,
para LICENÇA PARA TRATA R DE INTERES SE PARTICULAR SEM ONUS
À ADMINISTRAÇÃO, nos t erm os do previsto no Reg ime Ju rídico Ún ico do
Mun icípio de Ta uá/CE, a Lei n° 791/1 993, art. 106, ca put.

Art . 2º - Comun iqu e-se ao Set or de Folha de Pagamento para as
m ed id as ca bíveis .

AV ENIDA CEL. LOU RENÇO FElTOSA, 211, ALTO
CE NTRO - TAUÁ - CEARÁ

