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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Lei Municipal Nº 331, de 04.11.1969 

Composto no Departamento de Tecnologia da Informação 
Administração: José Uchôa de Aquino Leite 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
ATOS DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 039/2019  
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 

RESOLVE 
 
   EXONERAR VANESSA CAETANO 
FRANÇA do cargo comissionado de ASSESSOR TÉCNICO, SEM 
REMUNERAÇÃO, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os 
seus efeitos à 31 de maio do corrente ano. 
 

Alagoa Nova, 03 de junho de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

PORTARIA Nº 040/2019  
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 

RESOLVE 
 
   NOMEAR VANESSA CAETANO 
FRANÇA para exercer o cargo de provimento em comissão de 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SÍMBOLO CC-1, lotando-o 
na Secretaria Municipal de Administração, a partir do dia 03 de junho do 
corrente ano. 
 

Alagoa Nova, 03 de junho de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
PORTARIA Nº 041/2019  
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 

RESOLVE 
 
   EXONERAR NIVALDO SALVADOR 
JÚNIOR do cargo comissionado de DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS, SÍMBOLO CC-3, 
revogadas as disposições em contrário e retroagindo os seus efeitos à 31 de 
maio do corrente ano. 

Alagoa Nova, 03 de junho de 2019. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 
PORTARIA Nº 042/2019  
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 

RESOLVE 
 
   NOMEAR NIVALDO SALVADOR 
JÚNIOR para exercer o cargo de provimento em comissão de 
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO, SÍMBOLO CC-1, 
lotando-o na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a partir do dia 03 
de junho do corrente ano. 

Alagoa Nova, 03 de junho de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 

PORTARIA Nº 043/2019  
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 

RESOLVE 
 

 
NOMEAR ELIANE CONCEIÇÃO LIMA ANDRADE para exercer o 
cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIA DE SAÚDE, 
SÍMBOLO CC-1, lotando-o na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do 
dia 10 de junho do corrente ano. 

Alagoa Nova, 10 de junho de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 PORTARIA Nº 044/2019   
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os 
artigo 59, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova. 
CONSIDERANDO que a funcionária NORMA SOELI XAVIER DE 

LUNA exerce ilegalmente 02 (dois) cargos públicos, sendo um de 

SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL neste município e 

outro de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 1 junto ao Secretaria 

Estadual de Educação; 

CONSIDERANDO que o acumulo de cargos do Magistério é permitido 
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desde que haja compatibilidade de horários, entretanto a acumulação é 

permitida apenas se não houver dedicação exclusiva – regime T-40 – 40 

horas semanais) em qualquer dos vínculos, conforme o parágrafo único do 

art. 14 da Lei Municipal 247/2009 e entendimento do Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO que a justificativa, bem como as documentações 

apresentadas de que existe compatibilidade de horário para justificar a 

acumulação de referidos cargos públicos, é contrária ao que estabelece a Lei 

Municipal 247/2009, tendo em vista que há comprovação de que em um 

dos cargos a servidora cumpre carga de 40 horas semanais: 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito administrativo em face de 

NORMA SOELI XAVIER DE LUNA, funcionária pública municipal, para 

apurar o acúmulo de cargos acima mencionado, nos termos do art. 97 da Lei 

Municipal no 21 de 1996 (Estatuto dos Servidores Públicos de Alagoa 

Nova), devendo a comissão processante apresentar relatório final 

conclusivo, no prazo de 30 (trinta dias), contados da data de citação, 

podendo ainda optar por um dos empregos acima citado dentro do prazo de 

defesa, sugerindo a penalidade que couber, conforme ao art. 107 do referido 

Estatuto. 

 

Publique-se e Registre-se. 
 

Alagoa Nova, 10 de junho de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
PORTARIA Nº 045/2019  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os 
artigo 59, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova. 
CONSIDERANDO que a funcionária FABIANA GOMES MONTEIRO 

PINTO DE AZEVEDO exerce ilegalmente 02 (dois) cargos públicos, 

sendo um de COORDENADORA DO FUNDAMENTAL I neste 

município e outro de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA 3 junto ao 

Secretaria Estadual de Educação; 

CONSIDERANDO que o acumulo de cargos do Magistério é permitido 

desde que haja compatibilidade de horários, entretanto a acumulação é 

permitida apenas se não houver dedicação exclusiva – regime T-40 – 40 

horas semanais) em qualquer dos vínculos, conforme o parágrafo único do 

art. 14 da Lei Municipal 247/2009 e entendimento do Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO que a justificativa, bem como as documentações 

apresentadas de que existe compatibilidade de horário para justificar a 

acumulação de referidos cargos públicos, é contrária ao que estabelece a Lei 

Municipal 247/2009, tendo em vista que há comprovação de que em um 

dos cargos a servidor cumpre carga de 40 horas semanais: 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito administrativo em face de 

FABIANA GOMES MONTEIRO PINTO DE AZEVEDO, funcionária 

pública municipal, para apurar o acúmulo de cargos acima mencionado, nos 

termos do art. 97 da Lei Municipal no 21 de 1996 (Estatuto dos Servidores 

Públicos de Alagoa Nova), devendo a comissão processante apresentar 

relatório final conclusivo, no prazo de 30 (trinta dias), contados da data de 

citação, podendo ainda optar por um dos empregos acima citado dentro do 

prazo de defesa, sugerindo a penalidade que couber, conforme ao art. 107 

do referido Estatuto. 

 

Publique-se e Registre-se. 

 
Alagoa Nova, 10 de junho de 2019. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

       
PORTARIA Nº 046/2019 
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os 
artigo 59, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova. 
CONSIDERANDO que a funcionário SEVERINO MARTINS MORAIS 

exerce ilegalmente 02 (dois) cargos públicos, sendo um de DIRETOR 

DA DIVISÃO DE INSPEÇÃO EDUCACIONAL neste município e 

outro de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA 3 junto ao Secretaria 

Estadual de Educação; 

CONSIDERANDO que o acumulo de cargos do Magistério é permitido 

desde que haja compatibilidade de horários, entretanto a acumulação é 

permitida apenas se não houver dedicação exclusiva – regime T-40 – 40 

horas semanais) em qualquer dos vínculos, conforme o parágrafo único do 

art. 14 da Lei Municipal 247/2009 e entendimento do Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO que a justificativa, bem como as documentações 

apresentadas de que existe compatibilidade de horário para justificar a 

acumulação de referidos cargos públicos, é contrária ao que estabelece a Lei 

Municipal 247/2009, tendo em vista que há comprovação de que em um 

dos cargos a servidor cumpre carga de 40 horas semanais: 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito administrativo em face de 

SEVERINO MARTINS MORAIS, funcionário público municipal, para 

apurar o acúmulo de cargos acima mencionado, nos termos do art. 97 da Lei 

Municipal no 21 de 1996 (Estatuto dos Servidores Públicos de Alagoa 

Nova), devendo a comissão processante apresentar relatório final 

conclusivo, no prazo de 30 (trinta dias), contados da data de citação, 

podendo ainda optar por um dos empregos acima citado dentro do prazo de 

defesa, sugerindo a penalidade que couber, conforme ao art. 107 do referido 

Estatuto. 

 
Publique-se e Registre-se. 

Alagoa Nova, 10 de junho de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

                             PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 
PORTARIA Nº 047/2019 
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os 
artigo 59, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova. 
CONSIDERANDO que a funcionário FABRIRIO HALLEY ANDRADE 

COSTA exerce ilegalmente 02 (dois) cargos públicos, sendo um de 

FISIOTERAPEUTA neste município e outro de GERENTE DE NASF-

CC-3 junto ao Município de Boqueirão; 

CONSIDERANDO que o acumulo de cargos de profissionais de saúde, 

com profissões regulamentadas, é permitido, desde que haja 

compatibilidade de horários, conforme o art. 37, inciso XVI, alínea c da 

Constituição Federal e entendimento do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba “Considerando-se a possibilidade de jornadas de trabalho 

diferenciadas e mais flexíveis, permitindo que o Profissional possa 

desempenhar suas atividades em mais de uma unidade de saúde, desde que 

haja a já conhecida compatibilidade de horários, será permitido o acúmulo 
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de dois cargos”;  

CONSIDERANDO que a justificativa, bem como as documentações 

apresentadas de que existe compatibilidade de horário para justificar a 

acumulação de referidos cargos públicos, é contrária ao que estabelece a Lei 

Municipal 247/2009, tendo em vista que há comprovação de que em um 

dos cargos a servidor cumpre carga de 40 horas semanais de Dedicação 

Exclusiva: 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito administrativo em face de 

FABRIRIO HALLEY ANDRADE COSTA, funcionário público 

municipal, para apurar o acúmulo de cargos acima mencionado, nos termos 

do art. 97 da Lei Municipal no 21 de 1996 (Estatuto dos Servidores Públicos 

de Alagoa Nova), devendo a comissão processante apresentar relatório final 

conclusivo, no prazo de 30 (trinta dias), contados da data de citação, 

podendo ainda optar por um dos empregos acima citado dentro do prazo de 

defesa, sugerindo a penalidade que couber, conforme ao art. 107 do referido 

Estatuto. 

Publique-se e Registre-se. 
Alagoa Nova, 10 de junho de 2019. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

PORTARIA Nº 048/2019 
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 
artigo 59, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova. 
 

CONSIDERANDO que a instauração de inquérito 

administrativo para apurar a acumulação ilegal de empregos/cargos públicos 

em face dos servidores Norma Soeli Xavier de Luna, Fabiana Gomes 

Monteiro Pinto de Azevedo, Severino Martins Morais e Fabririo Halley 

Andrade Costa. 

 
RESOLVE 

 
Indicar os servidores MARIA GORETH DE MELO 

FELIX, ROSINETE GOMES SANTOS e HERNANDES MATIAS 

NETO, para sob a presidência do primeiro constituírem a Comissão de 

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR a fim de apurar a 

acumulação ilegal de empregos/cargos públicos em face dos servidores 

acima mencionados com as razões e motivos constantes das Portarias no 

044/2019, no 045/2019, no 046/2019 e no 047/2019, devendo apresentar 

relatório final e conclusivo no prazo de sessenta (60) dias.  

Publique-se e Registre-se. 
Alagoa Nova, 10 de junho de 2019 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 


