ESTADO DO CEARÁ
Pref eitura M unicipal de Tauá
Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 0409001/2019, de 09 de abril de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas atribuições constitucionais,
legais e de confo rmidade com a Lei Orgânica do M unicípio, a Lei M unicipal 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 ANTÔNIO MÁRCIO GOMES DE SOUSA, ocupante do cargo
de Digitador, na Prefeitura M unici pal de Tauá/CE, com vínculo ef et ivo, com lotação na
Secretaria Mun icipal de Ed ucação - SM E, conforme termo de com promisso e posse (fls. 05}
e ato de nomeação (fls.04), do Processo Administrativo nº 370/ 2019;
CONSIDERANDO o ped ido fora realizado em 25 de janeiro de 2019 (fls. 02}; com
documentação probatória (fls. 03 a 09}; com Parecer Jurídico da SME (fls. 10 a 12) e Pa recer
PGM (fl s. 15 a 16} ambos no sentido de indeferir o pleito;
CONSIDERANDO que a licença para trata r de interesse pa rticular é at o

administrativo discricionário, ou seja, co ncedido a critério da Administração, em Juízo de
Conveniência e de Oportunidade do Administ rador;
CONSIDERANDO o previsto no Regi me Jurídico Único do Município de Tauá/ CE, a
Lei nº 791/ 1 993, art. 106, caput;

RESOLVE:

Art . 1º - DEFERIR, o pedido de ANTÔNIO MÁRCIO GOMES DE SOUSA, ocupante
do ca rgo de Digitador, na Prefeitu ra M un icipa l de Tauá/CE, com vínculo efetivo, com lotação
na Secreta ria M unicipa l de Educação - SM E, inscrito no CPF nº 777.133.973-53, a
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR SEM ÔNUS À
ADMINISTRAÇÃO, nos te rmos do previst o no Regime Jurídico Único do Município de Tauá /
CE, a Lei nº 791/1993, art. 106, ca put.
Art. 2º - Com unique-se ao Setor de Folha de Pagamento para as med idas
cabíveis.
Art. 3º - Esta Portaria ent rará em vigor na da ta da sua publicação, com efeitos
retroativos a 25 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.
PUBLI QUE-SE, CUM PRA-SE.
Paço da Prefeit ura Municipal de Tauá-CE, em 09 de abril de 2019.

