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PORTARIA Nº 113, de 13 de NOVEMBRO de 2018. 
 

Dispõe acerca da nomeação de outros membros da 

comissão para instauração do Processo 

Administrativo que indica e dá outras providências. 
 

O EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BEBERIBE/CE, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que na Portaria Nº 105, de 08 de novembro 2018, foram 

nomeadas, para a formação de Comissão para instauração de Processo 

Administrativo, 03 (três) servidoras efetivas, conforme preconiza o Art.152 da Lei 

582/2000 (Estatuto do Servidor Público); 

 

CONSIDERANDO que as servidoras nomeadas na Portaria Nº 105 de 

08/11/2018, nomeadamente, ANA KARINA MATIAS FARES, matrícula 1200194 

– (Cargo efetivo de analista administrativo); LIDIANE CARVALHO DE 

ALENCAR NUNES, matrícula 1200186 (Cargo efetivo de assistente 

administrativo); e ROBERTA MARIA PIRES DOS SANTOS, matrícula 1200143 

(Cargo de auxiliar de serviços gerais); todas elas, apresentaram Termo de Recusa às 

suas nomeações, para figurarem como membros da comissão processante; 

 

CONSIDERANDO que o atual quadro de servidores da Câmara Municipal de 

Beberibe é composto somente de (5) (cinco) servidores efetivos, sendo eles: ANA 

KARINA MATIAS FARES, matrícula 1200194, exercente do cargo efetivo de 

analista administrativo; LIDIANE CARVALHO DE ALENCAR NUNES, 

matrícula 1200186, exercente do cargo efetivo de assistente administrativo; 

FRANCISCO GLEITON NUNES MONTEIRO, matrícula 1200089, exercente da 
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função de auxiliar de serviços gerais; ROBERTA MARIA PIRES DOS SANTOS, 

matrícula 1200143, exercente da função de auxiliar de serviços gerais; e RAQUEL 

NASCIMENTO FERNANDES, matrícula nº 1200699, exercente da função de 

auxiliar de serviços gerais; 

 

CONSIDERANDO que, uma vez tendo sido comunicado o servidor efetivo 

FRANCISCO GLEITON NUNES MONTEIRO, matrícula 1200089, Auxiliar de 

Serviços Gerais, substituiria uma das então servidoras que recusaram a nomeação 

como membro da Comissão mencionada, o mesmo servidor também apresentou 

Termo de Recusa à nomeação feita para figurar como membro da Comissão 

processante; 

 

CONSIDERANDO que a servidora RAQUEL NASCIMENTO 

FERNANDES, matrícula nº 1200699, trata-se da funcionária que assumiu, por 

ordem judicial (Processo nº 11027.97.2014.8.06.0049 da Vara Única da Comarca 

de Beberibe), a vaga reivindicada pela Sra. Flávia Maria Silva Rocha, estando, assim, 

impedida de figurar como membro da comissão processante; 

 

CONSIDERANDO que não há mais servidores efetivos na Câmara para 

compor a comissão processante, restando apenas servidores comissionados. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O processo administrativo de que trata o art. 1º da Portaria Nº 105 de 

08/11/2018 será conduzido por Comissão Processante composta pelos servidores 

comissionados JOSÉ ODAIR DA SILVA SANTOS, matrícula 1200746 (Cargo 

comissionado de Diretor Financeiro); JANAINA MONTEIRO DE CARVALHO, 

matrícula 1200577; e JUCINILDE ROCHA CORDEIRO, matrícula 1200749; 
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tudo, sob a Presidência do primeiro, mediante assessoria jurídica do corpo técnico 

deste Poder Legislativo, facultada ao Presidente a nomeação de outro servidor para 

secretariar os trabalhos. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço da Câmara Municipal de Beberibe/CE, 13 de novembro de 2018. 

 

 

__________________________________________________ 
EDUARDO RIBEIRO LIMA 

PRESIDENTE 


