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PORTARIA Nº 036/2021 

Dispõe sobre a redistribuição e lotação de 

Servidor Público Municipal e dá outras 

providências. 

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, 

Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO que a redistribuição e o deslocamento de cargo de 

provimento efetivo, ocupando ou vago, do quadro geral de pessoal, para 

outra divisão administrativa do mesmo poder; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover o ajustamento de lotação e da 

força de trabalho às necessidades dos serviços junto a Secretaria da Saúde 

do Município. 

CONSIDERANDO ser a servidora público ANTONIA ALEXANDRA LIMA DE 

SOUZA SILVA, RG nº 2001097062692 - SSPDS-CE, CPF: 007.084.953-62 e 

matrícula nº 2018 ocupante do cargo público efetivo de Auxiliar de Serviços; 

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de um servidor Auxiliar de 

Serviços para exercer suas funções junto ao Posto de Saúde Manoel Edmar 

dos Santos no Dist. Barrinha, vinculado à Secretaria da Saúde do Município; 

CONSIDERANDO que o Município se reveste de poderes e de força para 

cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à responsabilidade 

tutelar de que está investido, genérica e especificamente, para garantir a 

normal execução do Serviço Público e o bem-estar aos munícipes; 

CONSIDERANDO ademais, que o servidor público não goza de 

inamovibilidade e que a redistribuição dos servidores ocorre, tão e 

somente para melhor atender o interesse público e a redistribuição é ato 

discricionário da gestão municipal; 
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CONSIDERANDO que é lícito à Administração Pública Municipal proceder a 

redistribuição do local de trabalho de seus servidores por decisão unilateral, 

quando este não acarreta necessariamente a mudança de residência do 

servidor; 

CONSIDERANDO, por fim, o 81º do art. 46 da Lei 014 de 06 de junho de 1997. 

RESOLVE 

Art. 1º. Fica determinada a REDISTRIBUIÇÃO da servidora ANTONIA 

ALEXANDRA LIMA DE SOUZA SILVA, RG nº 2001097062692 — SSPDS-CE, 

CPF: 007.084.953-62 e matrícula nº 2018, ocupante do cargo público efetivo 

de Auxiliar de Serviços, ANTES lotada na EEIF Antonio Wilson dos Santos, 
no Dist. Barrinha e pertencente a Secretaria da Educação, PARA Pertencer 

a Secretaria da Saúde, com lotação no Posto de Saúde Manoel Edmar dos 

Santos no Distrito Barrinha, onde exercerá na plenitude as suas funções de 

praxe, sem prejuízo remuneratório. 

Art. 2º. A Secretaria da Administração e Planejamento, adotará as 

medidas necessárias objetivando o cumprimento do disposto nesta 

Portaria, considerando que a redistribuição que trata o artigo anterior não 

ocasionará prejuízos aos serviços públicos prestados e à interessada. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, ao 13 de janeiro 

AG. 
MARCONDES UU FERRAZ 

Prefeito de Saboeiro 

de 2021. 

   

   

   


