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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DA PREFEITA 
CORREÇÃO DA PORTARIA Nº 128//2013 – GP

 
Dispõe sobre a cessão dos servidores públicos
efetivos e dá outras providências.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, no uso de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que pelo ofício nº 1858/2012-GO/TJRN, o
presidente do Tribunal de Justiça solicitou a regularização das
cessões dos servidores públicos efetivos: Cícero Severino da
Silva, matricula nº 1147 e Dhiogo Klenyson Fagundes
Vicente, matrícula nº 1104, ambos lotado na Secretaria
Municipal de Saúde desse Município, pelo prazo de 02 (dois)
anos e sem ônus para o órgão cessionário, exercerem suas
funções junto ao Fórum da Comarca de Canguaretama/RN;
 
CONSIDERANDO que, não houve transição governamental
e a atual administração necessitava conhecer e avaliar todos os
atos praticados pela gestão passada, sendo necessário fazer um
recadastramento dos servidores e a partir do recadastramento
tomar ciência dos servidores cedidos, com ou sem ônus para o
órgão cedente e analisar a viabilidade da continuação ou da
revogação das cessões;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. MANTER a cessão, conforme disposto pela Portaria
56/2012, dos servidores públicos efetivos: Cícero Severino da
Silva, recepcionista, matrícula 1147 e Dhiogo Klenyson
Fagundes Vicente, agente de saúde, matrícula 1104, ambos
lotados na Secretaria Municipal de Saúde para que
permaneçam exercendo suas funções junto ao Fórum da
Comarca de Canguaretama no Juizado Especial Cível e
Criminal, pelo prazo de 02 (dois)anos, com ônus para o
município.
 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 15 de março de
2013.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal 
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