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                     COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

 

 

O Presidente da Comissão Processante Disciplinar Permanente (CPDP), no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Processo 

Administrativo Disciplinar, Portaria n° 0227/2017 da Prefeitura Municipal 

de Ourilândia do Norte-Pa.  FAZ SABER, a todos quantos, este Edital 

virem ou dele conhecimento tiver, que nesta Prefeitura está tramitando 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº004/2019, onde 

figura como denunciada por abandono de cargo, a servidora DANIEL 

MILHOMEM BEZERRA JUNIOR, brasileiro, portador do R.G nº 

3,989,150/SSP/GO e do CPF nº 672.531.482-15 ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Auxiliar de Saúde nomeado em 27/03/2000 

conforme Portaria nº 045/2000, e como nos autos não foi possível cita-lo  e 

nem intimá-lo, e para que no futuro não alegue ignorância, mandou o Sr. 

Presidente lavrar o presente Edital, nos termos do Art. 175, da Lei 

Municipal nº 040/2017, para que o mesmo possa responder ao presente 

Processo Administrativo Disciplinar, apresentando sua defesa escrita no 

prazo 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, bem como fazer vistas 

ao referido processo que se encontra à sua disposição na sede da CPDP, 

sito à Av. das Nações nº 415  Prefeitura municipal de Ourilândia do Norte-

Pa, sob pena de se considerarem aceitos os fatos articulados na denúncia 

sendo-lhe designado defensor dativo, o Sr. LEANDRO CHAVES DOS 

SANTOS,  nos temos do § 2º do artigo 176, da Lei Municipal nº 040/90 

(R.J.U), para apresentação de defesa escrita. Eu, Maria Nilde S. S. 

Filgueira, Secretária, da CPDP, nesta data 24 de junho de 2019, o digitei e 

o subscrevo. 

Publique-se 

 

 

 

                                         VALDIVINO PEREIRA DE ALMEIDA              

 PRESIDENTE DA COMISSÃO                                                      

http://www.ourilandia.pa.gov.br/

