ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Tauá
Gabinete do Prefeito
PORTARIA N° 0329002/2019, de 29 de março de 2019 .
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas atribuições constitucionais,
legais e de conformidade com a Lei Orgân ica do Município, a Lei Municipal nº 1.296, de 01
de março de 2005 c/c Lei Municipal nº 79 1/ 1993 e demais dispositivos legais atinentes à
espécie, e
CONSIDERANDO que ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO, ocupante do cargo

de Médico, na Prefeitura Municipal de Tauá/CE, com vínculo efetivo, com lota ção na
Secreta ri a M unici pal de Saúde - SMS, conforme term o de compromi sso e posse (fls. 04) e
ato de nomeação (fls .03), do Processo Administrativo nº 0170/2019;
CONSIDERANDO o pedido fora realiza do 21 de fevereiro de 2019 (fl s. 02); com
documentação probatória (fls. 03 a 17); com Parecer PGM (fls. 09) no sentido de indeferir o
pleito;
CONSIDERANDO que a licença para tra tar de interesse particular é ato

administrativo di scricionário, ou seja, concedido a critério da Administração, em Juízo de
Conv~niência e de Oportun idade do Administrador;
CONSIDERANDO o previsto no Regime Jurídico Único do Município de Tauá/CE, a
Lei nº 791/1 993, art. 106, ca put;

RESOLVE :

Art. 12 - DEFERIR o pedido de ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO, inscrito no
CPF nº 820.518.953 -68, ocupante do cargo de Médico, na Prefeitura Municipal de Tauá/CE,
com vínculo efetivo, com lotação na Secretaria Municipa l de Saúde - SMS, para LICENÇA
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR SEM ÔNUS À ADMINISTRAÇÃO, nos termos do
previsto no Regime Jurídico Úni co do Município de Tauá/ CE, a Lei n 2 791/1993, art. 106,
caput.
Art. 2º - Comu nique-se ao Setor de Folha de Pagamento para as medidas
cabíveis.
Art. 32 - Esta Porta ria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos
retroativos a 01 de março de 2019, revogada s as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUM PRA-SE.

Ca rios Freftte~Q.l.:m,
Prefeito Mu

