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Pref P1lurél Municipa l de Tauá
Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 0327001/2019, de 27 de março de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas atribuições constitucionais,
legais e de conformidade com a Lei Orgânicc1 do Município, a Lei Mun icipal nº 1.296, de 01
de março de 2005 c/c Lei Municipal nº 791/1993 e demais dispositivos legais atinentes à
espécie, e
CONSIDERANDO que EVANDO COUTINHO DE LOIOLA é servidor efetivo da
Prefeitura Municipal de Tauá/CE, nomeado para ocupar o ca rgo de Auxiliar de
Administração, com lotação nê.1 Secrt'lcJriéJ Mu nicipal de Ed ucação, conform e /\l"o de
Nomeação (fl . 03), e Termo de Compron11s-,o e Posse (fl. 04), do Processo Adm inistrativo nº
021 3/2019 ;
CONSIDERANDO o pedido lora reali zado em 28 de fevereiro de 2019 (fls . 02);

com docum entação pro batória (lls. 03 a 26); Pa rece r da SM E (fls. 27 a 29) e Parec..f_r PG]Yl
(fls. 30 a 31) no se ntido de d eferir o pleit~;
CONSIDERANDO que a licençcJ para tratar de interesse particular é ato
admi nistrativo discricion;jrio, ou seja , concedi do a crité rio da Administração, em Juízo de
Conveniência e de Oportunid ade do Administra dor;
CONSIDERANDO o previsto no Regime Jurídico Único do Mu nicípio de Tauá/CE, a

Lei nº 791/1 993, art. 106, cap ut;

RESOLVE·

Art. 1 º DEFERIR o pedido de EVANDO COUTINHO DE LOIOLA, inscrito no CPF nº
512.834 .923 34 , ocupante do ca,go efetivo de Auxiliar de Administração, com lota ç5o na
Secretaria de Educc1ção, para LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR SEM ÔNUS
À ADMINISTRAÇÃO, nos te rm o~ do previsto no Regi me Jurídico Único do Município d P
Tauá/ CE, a Lei nº 791/J 993 , art. 106, c.aput.
Art. 2º - Comunique se ao Setor de Folh a de Pagame nto para as med idas
cab,ve is.
Art. 3º - Esta Portaria cn traró

cm vigor

na data da sua publicação, revogad as as

disposições em co ntrário.
PU BLIQUE-SE, CUMPR/\-S[.
Paço da Prefeitura MuniciprJI d e' 1éJuá--C[, em 27 de março de 2019.

