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Portaria nº 0709/2015-GP,          em 14 de abril de 2015. 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade ao estabelecido pela Lei Orgânica e Constituição 
Federal, especificamente, a teor do art. 37, incisos XVI e XVII, e nos demais normativos legais de 
regência: 

 
 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 408/2014-GP, de 24/02/2014, compreendendo 
a acumulação de cargos pelos servidores públicos pertencentes ao quadro de pessoal efetivo desta 
municipalidade, em decorrência do cruzamento efetivado pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE, 
objeto do Ofício Circular nº 756/2014 – TCE - 1ª Câmara, decorrente do Processo TC 17730/13, 
cujo apuramento administrativo final pela Comissão Municipal de Acumulação de Cargos - CMAC, 
resultou na recomendação de opção por apenas um vínculo empregatício/financeiro por parte da 
servidora pública ZULEIDE FERREIRA DANTAS, tendo a mesma sido devidamente notificada por 
esta autoridade, sem que tenha assim procedido; 

 
 CONSIDERANDO, o não atendimento da recomendação na fase de instrução e, a 
instalação e instauração do Processo Administração de Acumulação de Cargos Públicos nº 
005/2015, no rito sumário, em conformidade ao estabelecido pela Portaria nº 685/2015-GP, de 
03/03/2015, culminando pela recomendação da Comissão Processante pela oferta de prazo para 
que a referida servidora fizesse a opção pelo vínculo regulamentar que melhor lhe conviesse; 

 
 CONSIDERANDO, finalmente, que a indiciada, ao invés de fazer a opção recomenda, 
apresentou manifestação escrita, relutando contra a acumulação e, tendo a Comissão Processante 
concluído o Processo Administrativo acima citado, recomendando pela demissão dessa, por estar 
acumulando ilicitamente, os cargos de Agente Comunitária de Saúde-ACS e de Professor, 
ambos, vinculados a este Município;  

 
 R E S O L V E: 

 

 I – DEMITIR, a servidora pública ZULEIDE FERREIRA DANTAS, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde - ACS, matrícula 507-1, lotada na Secretaria de Educação, 
pertencente ao quadro de pessoal efetivo desta municipalidade, motivado pelos fundamentos 
jurídicos e razões constantes dos procedimentos administrativos adotados, servindo-lhe o presente 
de título; 
 
           II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 Registre-se, 

Publique-se, 
 Dê-se ciência. 
 

 


