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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 014/2017, de 18 Maio de 2017.

“Decreta LUTO OFICIAL pelo
falecimento de ISABELLA GOMES
BELMIRO, ex-Serventuária da
Justiça e dá outras providências”.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE
DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e, Considerando, o falecimento
inesperado da Sra. ISABELLA GOMES BELMIRO, ocorrido na manhã de hoje
dia: 18 de Maio de 2017;

Considerando também, que a falecida era uma servidora assídua,
responsável e comprometida, tendo prestado relevantes serviços à Justiça
Comum e municípios adjacentes;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado LUTO OFICIAL por 02 (dois) dias, pelo
falecimento da ex-Serventuária do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a
Sra. ISABELLA GOMES BELMIRO.

Art. 2º. Ficam suspensos os atendimentos ao público no Paço
Municipal da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro – PB e nas demais
Unidades Administrativas nos dias: 18 e 19 de Maio de 2017.

Art. 3°. Excetuam-se às regras do artigo anterior, o atendimento no
Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Postos de Saúde.

Art. 3º. Que se dê conhecimento deste Ato à família enlutada.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Cacimba de Dentro - PB em, 18 de Maio de 2017.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Fica pelo presente, NOTIFICADA a servidora Sra. SOLANGE CRISTINA
GOMES DE SOUSA, ocupante do cargo de Psicóloga Educacional, com lotação
na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para tomar ciência a respeito da
decisão administrativa que INDEFERIU o requerimento de Licença Especial
(Prêmio), apresentado em 19/12/2016. O indeferimento se deu através do Ato
Gapre n° 002/2017, publicado no Diário Oficial do município de Cacimba de
Dentro – PB, na Edição 005/2017, de 24 de janeiro de 2017.

Considerando que foi enviada notificação via Correios para o endereço que
consta no cadastro da servidora nesta edilidade e tendo em vista que houve a
devolução da correspondência a esta prefeitura com informação de que após
três tentativas de entrega, respectivamente em: 23/02/2017 às 09:38 hs,
03/03/2017 às 10:20 hs e em 07/03/2017 às 08:07 hs, o destinatário, a Sra.
Solange Cristina Gomes de Sousa, encontrava-se ausente do endereço.

Isto posto, fica notificada a servidora a se apresentar nesta prefeitura para
retornar ao exercício de suas atividades e funções no cargo efetivo que ocupa
neste edil, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo apresentar defesa, sob pena
do não comparecimento ser configurado como abandono de cargo, aplicável a
penalidade de demissão, conforme dispõe o Art. 228, II, da Lei Municipal nº
039/1998.

Cacimba de Dentro/PB, em 17 de Maio de 2017.


