
DECRETO Nº 004/2022, DE 18 DE JANEIRO DE 2022 
(PubbcedA cm d.llA de 1 Ml t /2022. por af e<açao no Sedo do Prcl"ct..,.. oa 0'"1f omtldodc do art1(l<l 94, da L<:i Or@llllioa do Muruoipio) 

''Revoga o DecreJo ,,• 05112021, de 2fJ/0812021, que 
aJral'és de Limi11ar, Processo 11• 0050188-
74.2011.8.06.0177, Classe !tla11dado de SegurOflça 
Cil'il, co11cede Lice11ça a Servidor Público Mu11icipal. 
11a forma que i11dica e dá outras providências" 

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO, Prefeito Municipal de Umfrim, 
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício do Cargo, e, com 
fundamento no artigo 76, inciso lX e Xl, da Lei Orgânica do Município, e; 

CONSIDERANDO a NOMEAÇÃO do servidor publico efetivo deste município 
Sr JOSt CAIRO SILVA RIBEIRO, Professor de Educação Bãsica Il, matricula 123340· 
8 para o Cargo em Comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICO B, Ref. NGE-04A, 
junta a EEfEF Alice Moreira de Oliveira, situada no município de Caucaia. conforme 
Portaria nº 031/202 1, de 05/0212021, publicada no Diário Oficial do município de Caucaia, ., 
dia 02 de março de 2021, e renomeado para o mesmo Cargo em Comissão. conforme 
Portaria nº 02/2022, de O 1 de janeiro de 2022, publicada no Diario Oficial do Municipio de 
Caucaia em 05/0 l/2022. tls 9, fato que o impossibilita de estar a disposição do Sindicato 
dos Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal de Umirim - STNTSEP, para o qual 
foi posto a disposição, conforme DecreJo 11• 03512017, de 3V0812017, pro"ogado pelo 
DecreJo 11• 02112019, de 2210812019, revogado pw Decret.o 11• 03812021, de 1510612011, 
revogado pelo Decreto 11• 05112021. de 2fJ/0812021 

CONSIDERANDO o§ t ·do artigo 112, da lei ComplementM nQ 001/2002, que 
estabelece que "A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, oo 
caso de reeleição, c por uma única vez" e o § 3' do mesmo artigo estabelece que o servidor 
ocupante do cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do 
cargo ou função quando se empossar no mandato para representar entidade de cl?asse 
(Sindicato), para o qual foi eleito. . 

• 
CONSIDERANDO o Agravo de Instrumento, PROCESSO: 063 -

55.2021.8.06.0000, deferido em favor do Município de Umirim, ora 
suspeodendo a concessão do pedido de Liminar, Processo nº 0050188-74.20 
Classe Mandado de Segurança. 

D E CRET A: 



Art. lº. Fica REVOGADO, ou seja, SEM EFEITO, o Decreto oº 051/2021, de 
26/08/2021, no qual foi concedido a licença sem prejuízo· da remuneração do servidor, 
JOSÉ CAIRO SILVA RIBElRO, Professor de Educação Básica n. matricula 1..23340-8, 
eleito para o Cargo de Secretário de Fonnação e Política Sindical do Sindicato dos 
Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal de Umirim - STNTSEP para o triênio 
2019/2021 ; 

Art. 2°. Fica o servidor, Sr. JOSÉ CAIRO SILVA RIBEIRO, Professor de 
Educação Básica H, matricula 123340-8, CONVOCADO a comparecer no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, após conhecimento deste Decreto, na sua Secretaria de origem para 
regularizar sua situação funcional, sob pena de ser considerado faltoso e exonerado por 
abandono ao trabalho; 

Art.J•. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNIClPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 18 de janeiro 
de2.022. 

~- Felipe Carlos Ucbôa Sales Ribeiro ' 
PREFEITO MUNIClPAL DE UMIRJM-CE 
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