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PORTARIA Nº 011/2022 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, 

Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e a 

Constituição Federal: 

CONSIDERANDO o recebimento do oficio de nº 

20/2022, expedido pelo Excelentíssimo Secretário de Transporte deste 

Município, o Sr. CICERO FERNANDES DE ALMEIDA, apontando inúmeras 

transgressões funcionais do servidor JOSÉ DE SOUSA LIMA mat.; 

734.motorista categoria D; inscrito no CPF 530.315.715-6; com endereço na 

rua Alexandre Filho nº298, Centro de Triunfo 

  

CONSIDERANDO a gravidade dos atos 

supostamente praticados pelo servidor JOSÉ DE SOUSA LIMA consistentes, 

mais especificamente, em desobediência, faltas no trabalho não justificadas e 

abandono do local de trabalho, em horário de expediente; 

CONSIDERANDO que as condutas descritas acima 

e as constantes no oficio de nº 20/2022, que torno parte integrante da presente 

portaria, se amoldam aos termos da Constituição Federal Art, 5º LV e dos 

artigos 143,146,148 e 151, incisos I, II e III, todos da Lei 8.112/1990; 

      

RESOLVO instaurar o presente Procedimento 

Administrativo Disciplinar com o objetivo de apurar os fatos 

supramencionados, que, em tese, configuram transgressões funcionais do 

servidor JOSÉ DE SOUSA LIMA, devendo, para tanto, promover o necessário 

e indispensável respeito a ampla defesa e contraditório, determinando 

inicialmente: 

Artigo 1º. – Instituir a COMISSÃO MUNICIPAL  

para conduzir o Processo Administrativo visando apurar os fatos supostamente 

praticados pelo servidor JOSÉ DE SOUSA LIMA, consistentes, mais 

especificamente, em desobediência, faltas no trabalho não justificadas e 

abandono do local de trabalho, em horário de expediente. 

Artigo 2º. – A Comissão supracitada será composta 

por 3 (três) servidores efetivos, que são ANTONIA JANIETE DE SOUSA 

MATIAS MAT 665, FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO MAT 967 

e AURÉLIA GONÇALVES LEONCIO BATISTA MAT 285.   

       Parágrafo Único – A presidência da Comissão ficará 

a cargo do primeiro indicado, que será secretariado pelo segundo indicado. 

 

      Artigo 3º. – Determinar a todos os Secretários, 

Chefes de Departamento e Seção, que dispensem toda a colaboração necessária 

para o bom 011andamento dos trabalhos desta Comissão. 

 

Artigo 4º. – Determinar a notificação pessoal do 

servidor JOSÉ DE SOUSA LIMA, para, querendo, apresentar defesa ou 

justificativa acompanhada da documentação necessária a elucidação da 

questão, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento da 

notificação. 

 

Artigo 5º - O Oficio de nº 20/2022, emitido pela 

Secretária de Transporte do Município de Triunfo, que serviu de base para a 

instauração do presente procedimento administrativo disciplinar, passa a ser 

parte integrante desta portaria.  

  

Artigo 6º. – Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

                 

               Paço Municipal, 14 de março de 2022. 

 

 

 

ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO 

Prefeito Municipal 
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TRIUNFO INFORME, EM 14 DE MARÇO DE 2022. 

 
 

 
PORTARIA Nº 012 /2022 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, 

Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e a 

Constituição Federal: 

CONSIDERANDO o recebimento do memorando 

de nº 001/2022, expedido pelo Excelentíssima Secretária de Educação deste 

Município, a Sra. Golda Meir de Moura Gualberto, mat,848, apontando 

inúmeras transgressões funcionais das servidoras Maria de Fatima Gonçalves 

dos Santos, mat;741, Raquel dos Santos Gonçalves, mat;959 e Francisca dos 

Santos Andrade mat,1449, exercendo cargo em comissão. 

CONSIDERANDO a gravidade dos atos 

supostamente praticados pelas servidoras Maria de Fatima Gonçalves dos 

Santos e sua irmã Raquel dos Santos Gonçalves e a Sra. Francisca dos Santos 

Andrade consistentes, mais especificamente, em proceder com uma desavença 

entre a senhora Francisca e a Sra. Maria de Fatima, tendo em vista que a 

senhara Fatima se dirigiu  a referida escola na comunidade de pilões onde teria 

ido questionar sobre uma suposta humilhação que teria ocorrido, conforme 

descreve o memorando 001/2022 e no boletim de ocorrência registrado na 

delegacia de polícia civil de São João do Rio do Peixe.  

CONSIDERANDO que as condutas descritas acima 

e as constantes no memorando de nº 001/2022, que torno parte integrante da 

presente portaria, se amoldam aos termos da Constituição Federal Art. 5º,LV e 

do artigos 143,146,151 I, II, III, todos da Lei 8.112/1990. 

      

RESOLVO instaurar o presente Procedimento 

Administrativo Disciplinar com o objetivo de apurar os fatos 

supramencionados, que, em tese, configuram transgressões funcionais das 

servidoras Maria de Fatima Gonçalves dos Santos e sua irmã Raquel dos 

Santos Gonçalves e a Sra. Francisca dos Santos Andrade, devendo, para tanto, 

promover o necessário e indispensável respeito a ampla defesa e contraditório, 

determinando inicialmente: 

Artigo 1º. – Instituir a COMISSÃO MUNICIPAL  

para conduzir o Processo Administrativo visando apurar os fatos supostamente 

praticados pelas servidoras Maria de Fatima Gonçalves dos Santos e Raquel 

dos Santos Gonçalves e a Sra. Francisca dos Santos Andrade, consistentes, 

mais especificamente, em proceder com desavença em ambiente de trabalho ( 

confusão essa envolvendo uma superior hierárquica, gestora da unidade escolas 

da comunidade de pilões ) em detrimento da dignidade da função pública, 

incontinência pública, conduta escandalosa e ataques a honra dos seus 

superiores hierárquicos. 

Artigo 2º. – A Comissão supracitada será composta 

por 3 (três) servidores efetivos, que são ANTONIA JANIETE DE SOUSA 

MATIAS MAT 665, FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO MAT 967 

e AURÉLIA GONÇALVES LEONCIO BATISTA MAT 285.   

       Parágrafo Único – A presidência da Comissão ficará 

a cargo do primeiro indicado, que será secretariado pelo segundo indicado. 

 

      Artigo 3º. – Determinar a todos os Secretários, 

Chefes de Departamento e Seção, que dispensem toda a colaboração necessária 

para o bom andamento dos trabalhos desta Comissão. 

 

Artigo 4º. – Determinar a notificação pessoal das 

servidoras MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, RAQUEL DOS SANTOS 

GONÇALVES E FRANCISCA DOS SANTOS ANDRADE, para, querendo, 

apresentar defesa ou justificativa acompanhada da documentação necessária a 

elucidação da questão, no prazo improrrogável de 20 (VINTE) dias a contar do 

recebimento da notificação. 

 

Artigo 5º - O memorando de nº 001/2022, emitido 

pela Secretária de Educação do Município de Triunfo, que serviu de base para 

a instauração do presente procedimento administrativo disciplinar, passa a ser 

parte integrante desta portaria.  

  

Artigo 6º. – Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

                 

               Paço Municipal, 14 de março de 2022. 

 

 

 

ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


