Calçoene-AP, 17 de agosto de 2020 – Ano II – Edição 139
Diário Oficial do Município de Calçoene
• Ano II Edição 139 •
Segunda-Feira, 17 de agosto de 2020

Instituído pela Lei Municipal nº 325/2019 – GAB/PMC, de 25/03/2019

Regulamentado pelo Decreto nº 158/2019 – GAB/PMC, de 20/05/2019

PODER EXECUTIVO

SÚMARIO

JÚLIO CESAR BUSCARONS
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo................................................1,2
PORTARIA.....................................................................1,2
Publicidade........................................................................3

MARLUS PINTO DE CARVALHO
Chefe de Gabinete
LINDOVAL SANTOS DO ROSARIO
Procurador Geral
MILANE THAYSE SILVA GOMES
Controlador Geral
MOACIR KLEBERSON SILVA CARDOSO
Secretário Municipal de Administração
EDILSON PITAR GOMES
Secretário Municipal de Fazenda
CILENE RAMOS DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social
ROSINETE FEITOSA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Saúde
PAULO RENATO SANTOS LIMA
Secretário Municipal Interino de Educação e Cultura
JAIRO PALMERIN CAVALCANTE
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
ROSENIL DOS SANTOS GOMES
Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento
ERONILDO JOSÉ COSTA CORDEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
HIGO RENAN FARIAS GOMES
Secretário Municipal de Desporto e Lazer

PODER LEGISLATIVO
GIBSON COSTA DOS SANTOS
Presidente
ANTONIO PERES ARAÚJO
Secretário
RAIMUNDO ALCINDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Vereador
RAIMUNDO NONATO MARTEL PIABA
Vereador
MARIA DO SOCORRO FONTELES OHASHI
Vereadora
ARNON WENDELL NONATO
Vereador
RAIMUNDO NONATO SOUSA
Vereador
QUELSON CARDOSO COSTA
Vereador
OSSIMAR TORRES SARMENTO
Vereador
EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala d e Administração e
planejamento da Prefeitura de Calçoene-AP. REMESSAS DE MATÉRIA: As
matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município, somente serão aceitas
se apresentadas das seguintes quesitos; das medidas: 8 cm de largura para 2
colunas, 17 cm de largura para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e quadros;
dos prazos: Para serem publicadas as matérias, as mesma terão que ser entregues
até as 13:30h do dia anterior da data de publicação ;do acesso ao Diário: você
poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site:
www.calcoene.portal.ap.gov.br ou através de documento munidos da data e número
do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao
Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento até 8 (oito) dias após a
publicação.

•. Esta edição completa do DEOC é composta de 3 páginas •

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029/2020-GAB/PMC

14 DE AGOSTO DE 2020

“CONCEDE E REGULAMENTA A LICENÇA AOS SERVIDORES
PÚBLICO MUNICIPAL PERTENCENTES AO QUADRO EFETIVO DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, PARA CONCORRER
O PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL DE 2020 AO MANDATO
VEREADOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JULIO CÉSAR BUSCARONS, Prefeito Municipal de
Calçoene, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos que:
Considerando que a Legislação Federal que
disciplina sobre os pleitos eleitorais municipais dispõe a
necessidade do “afastamento” de servidor público municipal para
disputa à cargos eletivos num prazo de 3 (três) meses anteriores ao
dia do pleito;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
GABINETE DO
PREFEITO_____________________________________
Considerando que o art. 60 da Lei n. 027, de 18 de
DECRETO
15 DE JUNHO
DEdo
2020
dezembroNº
de115/2020-GAB/PMC
2001, do regime Jurídico dos servidores
Público

Município de Calçoene, ratificando o ordenamento da legislação
O PREFEITO
MUNICIPAL
DE de
CALÇOENE,
no de
uso de suas
superior
também estabelece
o prazo
3 (três) meses
atribuições que lhe são conferidas no art. 133, inciso V da Lei Orgânica
“afastamento”, quando há interesse do servidor público municipal
do Município de Calçoene.
concorrer à cargo eletivo;
CONSIDERANDO as decisões tomadas pelo pleno do
Conselho Municipal
de Saúde,que
onde
deliberaram
a destituição da
Considerando
a Emenda
Constitucional
Presidente
Conselho, conforme
RESOLUÇÃO
001/2020;
107/2020do
(prorrogação
das eleições)
promoveuNº
algumas
alterações

na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) com novas datas e regras
CONSIDERANDO
que a partidárias
atual vice Presidente
do Conselho,
por
para realização
das convenções
e dos registros
de
ocasião da presente reunião plenária renunciou ao seu cargo, bem como
candidatura, ficando a convenção para o interstício temporal de 31
abdicou de assumir a presidência, doravante, devido a impossibilidade,
derazão
agosto
16 de setembro;
em
daamesma
alegar problemas pessoais e de Saúde.
RESOLVE:Considerando por derradeiro que é indispensável
que tanto os agentes políticos quanto os demais servidores
Art. 1º -devem
Exonerar,
a pedido,
Sra , LOURDINEDI
DOSda
SANTOS
municipais
atentar-se
aosaprincípios
constitucionais
GURJÃO, portadora do CPF nº 585.901.022-20, do exercício do cargo
economicidade, legalidade e razoabilidade,
de Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Calçoene/
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RESOLVE:
Art. 1º. Conceder licença a partir dessa data aos
servidores público do quadro efetivo do Município de Calçoene a
seguir relacionados, para concorrer ao mandato eletivo de
VEREADOR nas eleições de 11 de novembro de 2020:
MARIA DOS SANTOS FEITOSA, professora

Segunda-Feira, 17 de agosto de 2020

III – ao da decisão que indeferir ou cancelar o registro de
sua candidatura, se contra ela não interpuser recurso perante o
Tribunal Regional Eleitoral;
IV – ao da decisão que julgar improcedente o recurso
interposto contra o indeferimento ou cancelamento de sua
candidatura, se contra ela não interpuser recurso perante o Tribunal
Superior Eleitoral;

administrativo;

V – ao da decisão que julgar improcedente o recurso
interposto contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral;

Parágrafo 1ª -Os servidores licenciados deverão
apresentar, nos prazos abaixo fixados, os seguintes documentos:

VI - ao da data do protocolo do pedido de sua desistência
da candidatura;

FLAVIO AUGUSTO FELGUEIRAS, agente

I - cópia autenticada da ata da convenção partidária que
indicou os candidatos ao pleito, devidamente rubricada pela Justiça
Eleitoral: até o 5º (quinto) dia útil contado a partir da data da escolha
dos candidatos;

VII - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne
injustificada a continuidade do afastamento.

II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do
pedido de registro de sua candidatura, inclusive se impugnado: até o
dia 11 de outubro de 2020;

Parágrafo único. O servidor indicado como candidato
substituto, nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.504/97, só poderá,
excepcionalmente, permanecer afastado de suas funções até a data das
eleições na hipótese do recurso do indeferimento do candidato
substituído ou do seu pedido de desistência não serem apreciados pela
Justiça Eleitoral nos prazos legais, mediante comprovação da sua
condição de substituto e seu enquadramento em uma das hipóteses
acima mencionadas.

III - certidão expedida pela Justiça Eleitoral atestando a
interposição de recurso, perante o Tribunal Regional Eleitoral, da
decisão que indeferiu o registro de sua candidatura: até o 3º (terceiro)
dia útil do protocolamento do recurso;
IV - certidão expedida pela Justiça Eleitoral atestando a
interposição de recurso, perante o Tribunal Superior Eleitoral, da
decisão que indeferiu o registro de sua candidatura: até o 3º (terceiro)
dia útil do protocolamento do recurso.
§ 2º Caso o nome do servidor não tenha constado da ata da
convenção partidária, deverá ser apresentado documento expedido
pelo partido, atestando que o mesmo participou da convenção, mas
não teve seu nome referendado como candidato.
§ 3º Do requerimento de que trata o “caput” deste artigo
constará, obrigatoriamente, o número do processo que versa sobre o
afastamento, ao qual serão juntados os documentos apresentados.
§ 4º Após a juntada da documentação, o processo deverá
ser encaminhado à Procuradoria Jurídica do Municipio para análise da
regularidade do afastamento.
§ 5º A não apresentação dos documentos nos prazos
estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos ou
salários até a data da efetiva apresentação.
Art. 2º O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou
função no primeiro dia útil subsequente:
I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome
não seja referendado como candidato;

VIII – ao das eleições.

Art. 3º A não reassunção do exercício do cargo ou função
nas datas estabelecidas no art. 4º desta portaria implicará a conversão
dos respectivos dias em faltas injustificadas.
Parágrafo único. Os valores correspondentes aos dias
convertidos em faltas injustificadas deverão ser restituídos à Fazenda
Municipal, incumbindo à Unidade de Recursos Humanos, da Secretaria
onde o servidor estiver lotado, a apuração desses valores, observado, o
contraditório e ampla defesa.
Art. 4º Caberá à Unidade de Recursos Humanos da PMC, da
Secretaria onde o servidor está lotado iniciar processo administrativo,
do tipo “Afastamento – participação de pleito eleitoral”, com os
requerimentos e respectivos documentos porventura já apresentados,
para acompanhamento e deliberação do afastamento pleiteado,
ficando notificados todos os servidores descritos no art. 1º para
apresentação da certidão de filiação partidária emitida pela Justiça
Eleitoral, caso ainda não apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação desta portaria, sob pena de suspensão dos
vencimentos ou salários até a data da efetiva apresentação.
Art. 5ª. A Procuradoria Jurídica da PMC é o órgão
competente para dirimir dúvidas surgidas em decorrência das
disposições desta portaria.
Art. 11. Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Calçoene

II- da não confirmação da indicação do servidor-substituto
como candidato ao pleito, no prazo estabelecido no artigo 13 da Lei nº
9504/97;
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