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EXECUTIVO/GABINETE 

 
 

PORTARIA Nº 301/2022 – GC 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO 

DE CARGO COMISSIONADO. 

 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos 

termos da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas 

Legais, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido o (a) senhor (a) 

SAMUEL VICTOR SILVA LIBERATO, portador (a) do CPF: 
XXX.XXX.504-XX, no Cargo Público em Comissão de 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO I, lotado (a) na Gerência 

Executiva da Juventude, Esporte e Lazer, da Secretaria de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de 

Areia Branca/RN. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, sendo 

providenciada sua imediata publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 03 de Abril de 2022. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca. 

 

Dario Silva e Lima 

                                                                     Chefe de gabinete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que 

o Pregão Eletrônico SRP N.º 008/2022, objetivando o registro 

de preços para aquisição futura e eventual de Materiais 

Diversos para viabilizar a realização das Oficinas Artístico-

Culturais e atender as necessidades da Fundação Areia 

Branca de Cultura do município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 02 de maio de 2022 às 07:31 (sete horas e trinta 

e um minutos) teve como vencedores as empresas licitantes 

DKSA Comercial Ltda. - ME - CNPJ - 28.360.435/0001-66 nos 

itens 25 e 44 perfazendo o valor global dos itens em R$ 2.344,80 

(dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos); Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda. - 

EPP - CNPJ - 05.328.910/0001-11 no item 48 perfazendo o valor 

global do item em R$ 5.786,00 (cinco mil setecentos e oitenta e 

seis reais); PH Comercio e Serviços Ltda. - ME - CNPJ - 

34.138.424/0001-39 nos itens 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 13, 15, 17, 

19, 21 a 24, 26, 28, 31, 33 a 36, 42, 43, 45, 46 e 49 perfazendo o 

valor global dos itens em R$ 27.188,69 (vinte e sete mil cento e 

oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), perfazendo o 

valor global da licitação em R$ 35.319,49 (trinta e cinco mil 

trezentos r dezenove reais e quarenta e nove centavos). Os itens 

01, 02, 04, 08, 14, 16, 18, 20, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41 e 

47 não foram ofertados preços, sendo os mesmos declarados 

fracassados. Areia Branca/RN, em 03 de maio de 2022.  

Antônio Lopes Neto.  

Pregoeiro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN no uso de suas 

atribuições legais, adjudica o resultado da licitação na 
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modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº. 008/2022, que tem como 

objeto o registro de preços para aquisição futura e eventual de 

Materiais Diversos para viabilizar a realização das Oficinas 

Artístico-Culturais e atender as necessidades da Fundação 

Areia Branca de Cultura do município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 02 de maio de 2022 às 07:31 (sete horas e trinta 

e um minutos) as empresas licitantes DKSA Comercial Ltda. - 

ME - CNPJ - 28.360.435/0001-66 o valor global de R$ 2.344,80 

(dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos); Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda. - 

EPP - CNPJ - 05.328.910/0001-11 o valor global de R$ 5.786,00 

(cinco mil setecentos e oitenta e seis reais); PH Comercio e 

Serviços Ltda. - ME - CNPJ - 34.138.424/0001-39 o valor global 

de R$ 27.188,69 (vinte e sete mil cento e oitenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos).  

Areia Branca/RN, em 03 de maio de 2022.  

Antônio Lopes Neto  

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

008/2022 

 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de suas 

atribuições legais, homologa o resultado do julgamento da 

adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 

Nº. 008/2022, objetivando o registro de preços para aquisição 

futura e eventual de Materiais Diversos para viabilizar a 

realização das Oficinas Artístico-Culturais e atender as 

necessidades da Fundação Areia Branca de Cultura do 

município de Areia Branca/RN, em 02 de maio de 2022, os 

valores globais de R$ 2.344,80 (dois mil trezentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta centavos) a empresa licitante DKSA 

Comercial Ltda. - ME - CNPJ - 28.360.435/0001-66; R$ 

5.786,00 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais) a empresa 

licitante Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda. - EPP 

- CNPJ - 05.328.910/0001-11; R$ 27.188,69 (vinte e sete mil 

cento e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) a empresa 

licitante PH Comercio e Serviços Ltda. - ME - CNPJ - 

34.138.424/0001-39.  

Areia Branca/RN, em 03 de maio de 2022. 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADOS/VALORES: 

DKSA Comercial Ltda. - ME. 

CNPJ - 28.360.435/0001-66. 

R$ 2.344,80 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta centavos);  

Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda. - EPP. 

CNPJ - 05.328.910/0001-11. 

R$ 5.786,00 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais);  

PH Comercio e Serviços Ltda. - ME. 

CNPJ - 34.138.424/0001-39. 

R$ 27.188,69 (vinte e sete mil cento e oitenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos). 

OBJETO: registro de preços para aquisição futura e eventual 

de Materiais Diversos para viabilizar a realização das Oficinas 

Artístico-Culturais e atender as necessidades da Fundação 

Areia Branca de Cultura do município de Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: 02 de maio de 2022 a 01 de maio de 2023. 

Areia Branca/RN, em 03 de maio de 2022.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita 
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NOTIFICAÇÃO 

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

instaurado (a) pela Portaria nº 252/2022-GC, com fundamento no 

arts.  5º, VI, c/c 37 da Constituição Federal de 1988, INTIMA os 

servidores abaixo listados para APRESENTAR-SE na Secretaria 

de Administração e Gestão de Recursos Humanos no dia 06 de 

maio de 2022 às 9hrs da manhã. 
Ressalte-se que o não atendimento do presente ato processual 

acarretará o julgamento do feito com as alegações e provas 

juntadas aos autos, importando em preclusão do direito à produção 

da prova, ora requerida. 

 

SERVIDORES NOTIFICADOS PELA PRESENTE: 

 

 

Mat. Nome 

0005508 ALZENI GUIMARAES DE ALENCAR 

0060621 ANNI EMMANUELLY SILVA REBOUCAS 

0016003 JONAS REIS DA SILVA 

0005137 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 

0005128 FRANCISCA FILGUEIRA DOS SANTOS LACERDA 

0060156 SORIEUDES SANTOS XAVIER MESQUITA 

0060933 EZEGIONE ANTONIO SILVA 

 
Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

Robson Azevedo Candido 

Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 028/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

028/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 
como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) LUIZ ANTONIO DOS 

SANTOS, matrícula nº 16009, Cargo Guarda Municipal, 

lotado na Gerência Executiva de Defesa do Patrimônio Social 

e demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

012/2021 no sentido de que houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que não se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) FRANCISCO 

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, matrícula nº 60023, 

Cargo Guarda Municipal, lotado na Gerência Executiva de 

Defesa do Patrimônio Social e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 015/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

015/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS 

CHAGAS ALVES, matrícula nº 7022, Cargo Gari, lotado na 

Secretaria Municipal de Urbanismo, Serviços Públicos e 

Obras e demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 
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SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 021/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

021/2021 no sentido de que houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que não se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) JEAN JEFERSON DE 

SALES, matrícula nº 9045, Cargo Téc. Edificações, lotado na 

Secretaria Municipal de Urbanismo, Serviços Públicos e 

Obras e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração. 
Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 037/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

037/2021 no sentido de que houve abandono do cargo e 
inassiduidade habitual, visto que não está em consonância ao 

disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) TATIANE DANTAS 

DE JESUS DUARTE, matrícula nº 60831, Cargo Terapeuta 

Ocupacional, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 

demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 
exoneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 039/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

039/2021 no sentido de que houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que não está em consonância ao 

disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) WESLEY CHARLES 

DOS SANTOS, matrícula nº 60011, Cargo Magarefe, lotado 

na Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento Pesca 

e Recursos Hídricos e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração. 
Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

009/2021 no sentido de que houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que não está em consonância ao 

disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 
fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) EDUARDO BEZERRA 

DE SOUZA ANTUNES, matrícula nº 7016, Cargo Auxiliar de 

Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 
 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   
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JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 029/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

029/2021.  

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) MARCOS HENRIQUE 

DE SOUZA AURÉLIO, matrícula nº 60468, Cargo Fiscal de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo, 

Serviços Públicos e Obras e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de Licença 

Sem Remuneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 014/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

014/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) FRANCISCO DA 

SILVA ROCHA, matrícula nº 7550, Cargo Auxiliar de 

Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de 

Urbanismo, Serviços Públicos e Obras e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 032/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

032/2021 no sentido de que houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que não está em consonância ao 

disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) RAIMUNDO NONATO 

DE SOUZA, matrícula nº 5485, Cargo Agente de Saúde, 

lotado na Secretaria Municipal de Saúde e demais 

providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 
 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

005/2021 no sentido de que houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que não está em consonância ao 

disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) ANTONIO 

RAIMUNDO DA SILVA, matrícula nº 7563, Cargo Auxiliar 

de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de 

Urbanismo, Serviços Públicos e Obras e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 
 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

004/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 
ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) ANTONIO 

HERCULADO DE PADUA SOUZA, matrícula nº 3004, 

Cargo Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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Municipal de Urbanismo, Serviços Públicos e Obras e demais 

providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 030/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

030/2021 e o Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal no 

sentido de que houve abandono do cargo e inassiduidade habitual, 

visto que não está em consonância ao disposto no art. 138, incisos 

II e III c/c art. 144 e 145 do Regime Jurídico dos Servidores 

Municipais, adotando, como fundamentação, as razões fática e 

jurídica dispostas no relato, bem como das provas coligidas ao 
feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) NERIALBA 

FERNANDES DE MELO, matrícula nº 3022, Cargo Auxiliar 

de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 026/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

026/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 
fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) LUCIANA 

PALMARES SOUZA BARBOSA, matrícula nº 8157, Cargo 

Agente de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 

demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 022/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

022/2021. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) JOALISON BATISTA 

DE SOUZA, matrícula nº 60459, Cargo Maqueiro, lotado na 

Secretaria Municipal de Saúde e demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 
 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

017/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) GIORGIA 

PENEREIRO PASCOAL, matrícula nº 60506, Cargo 

Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 

demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 018/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

018/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) GIORDANA CHAVES 

CALADO, matrícula nº 60142, Cargo Arquiteta Urbanista, 

lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo, Serviços 

Públicos e Obras e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 
 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

013/2021. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) FRANCISCA GESSE 

DANTAS MONTEIRO, matrícula nº 5305, Cargo Professor 

Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração por aposentadoria. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

010/2021. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) EMANOEL NILO 

CÂMARA, matrícula nº 5423, Cargo Professor Nível I, lotado 

na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer e demais providências. 

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de 

exoneração por aposentadoria. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR   

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 024/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

024/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 
se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) JOÃO PAULO 

FERNANDES LOPES, matrícula nº 60729, Cargo Guarda 

Municipal, lotado na Gerência Executiva de Defesa do 

Patrimônio Social e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

008/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) EDGARD PAULINO 

DE SOUSA JUNIOR, matrícula nº 60140, Cargo Guarda 

Municipal, lotado na Gerência Executiva de Defesa do 

Patrimônio Social e demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 
002/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) ADILTON 

FERNANDES DA SILVA, matrícula nº 7422, Cargo 

Vigilante, lotado na Gerência Executiva de Defesa do 

Patrimônio Social e demais providências.  
Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 016/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

016/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) GEORGE DA SILVA 

FELIX, matrícula nº 16038, Cargo Guarda Municipal, lotado 

na Gerência Executiva de Defesa do Patrimônio Social e 

demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 025/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 
025/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) JOSÉ MARIA MAIA, 

matrícula nº 16028, Cargo Guarda Municipal, lotado na 

Gerência Executiva de Defesa do Patrimônio Social e demais 

providências.  
Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

027/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 
inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) KADJA FERNANDES 

NOGUEIRA, matrícula nº 16082, Cargo Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 
 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 060 EDIÇÃO–  Areia Branca/RN, 03 de Maio de 2022. 
  

9  

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 034/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

034/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) RIVONILDO 

ANDRADE PINHEIRO, matrícula nº 7428, Cargo Vigilante, 

lotado na Gerência Executiva de Defesa do Patrimônio Social 

e demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 
do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 019/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

019/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 
ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) HUGO CALHEIRO 

DA SILVA, matrícula nº 60985, Cargo Guarda Municipal, 

lotado na Gerência Executiva de Defesa do Patrimônio Social 

e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 
 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 038/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

038/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) WALLACE 

NOGUEIRA DO NASCIMENTO, matrícula nº 1296, Cargo 

Guarda Municipal, lotado na Gerência Executiva de Defesa do 

Patrimônio Social e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 
 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 033/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

033/2021. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) REUBEM RUDSON 

COSTA DE GÓIS JUNIOR, matrícula nº 101, Cargo Agente 

de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e demais 
providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão de documento regulatório 

emitido pelo Setor de Recursos Humanos embasado na Lei 

Municipal nº 1.355/2019. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 031/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

031/2021. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) PAULO RUBENS 

PINHEIRO, matrícula nº 16008, Cargo Vigilante, lotado na 

Gerência Executiva de Defesa do Patrimônio Social e demais 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

003/2021. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) ALESSON RAILTON 

DE MELO, matrícula nº 60953, Cargo Auxiliar de Serviços 

Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer e demais providências.  
Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

006/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 

inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) CRISTIANO 

ANTONIO DA SILVA, matrícula nº 1304, Cargo Auxiliar de 

Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de 

Urbanismo, Serviços Públicos e Obras e demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e que através do Setor de Recursos 

Humanos seja aplicada a penalidade contida no Regime Jurídico 

do Servidor Municipal baseado no Art. 133 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2021 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

011/2021 no sentido de que não houve abandono do cargo e 
inassiduidade habitual, visto que está se encontra em consonância 

ao disposto no art. 138, incisos II e III c/c art. 144 e 145 do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, adotando, como 

fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no relato, bem 

como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão o (a) Sr. (a) ERIONILDES LOPES 

DE MOURA, matrícula nº 61221, Cargo Enfermeiro, lotado 

na Secretaria Municipal de Saúde e demais providências.  

Por fim, após o decurso do prazo de recurso, determino o 

arquivamento do feito e emissão da respectiva portaria de Licença 
Sem Remuneração. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 133/2022 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

133/2022 no sentido de que não houve acumulação indevida de 
cargos, visto que está se encontra em consonância ao disposto no 

art. 37, XVI da Constituição Federal c/c art. 126 da Lei nº 

849/1996 e, ainda, no art. 118, §3º da Lei nº 8.112/90, adotando, 

como fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no 

relato, bem como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão a Sra. MONICA CRISTINA 

LINHARES DE ANDRADE FERNANDES, matrícula nº 

61233, função Enfermeira e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 
 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 

 

 

 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 060 EDIÇÃO–  Areia Branca/RN, 03 de Maio de 2022. 
  

11  

 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar nº 132/2022 

 

Acolho o relatório final da Comissão de Processo Disciplinar nº 

132/2022 no sentido de que não houve acumulação indevida de 

cargos, visto que está se encontra em consonância ao disposto no 

art. 37, XVI da Constituição Federal c/c art. 126 da Lei nº 
849/1996 e, ainda, no art. 118, §3º da Lei nº 8.112/90, adotando, 

como fundamentação, as razões fática e jurídica dispostas no 

relato, bem como das provas coligidas ao feito. 

Outrossim, restitua-se o processo ao órgão instaurador, bem como 

se dê a ciência desta decisão ao Sr. ERIONILDES LOPES DE 

MOURA, matrícula nº 61221, Cargo Enfermeiro, lotado na 

Secretaria Municipal de Saúde e demais providências.  

Por fim, determino o arquivamento dos autos. 

Areia Branca/RN, 03 de maio de 2022. 

 

 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR 
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