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DECISÃO
Portaria de Abertura nº 16 SMAD/2011
Indiciada: Priscila Guimarães Nunes Coelho
Conforme se observa dos documentos inclusos aos presentes autos, foi instaurado Processo
Administrativo Disciplinar através da Portaria de nº 16 SMDA, de 08 de novembro de 2011, em
desfavor da servidora Priscila Guimarães Nunes Coelho, sendo que a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar e Sindicância, após instruir o feito, respeitado os princípios do contraditório
e da ampla defesa, entendeu que referida servidora manteve conduta desidiosa, tendo, ainda,
descumprido os deveres de exercer com zelo e dedicação as suas atribuições, de observar as
normas legais e regulamentares, de cumprir as ordens superiores, de ser assídua e pontual no
serviço, e da proibição de ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do
chefe imediato, tendo praticado atos que caracterizam insubordinação grave em serviço, proibições
e deveres estes os quais encontram-se disciplinados no art. 150, inciso I, III, IV e X, art. 151, inciso I e
XVIII, e art. 160, inciso VI da LC 075/06.
Analisando os autos, não havendo causas de nulidade do processo e seguindo o entendimento da
mencionada Comissão, aplico a PENA DE DEMISSÃO à servidora PRISCILA GUIMARÃES
NUNES COELHO, em conformidade com disposto no art. 167, inciso I da LC 075/06.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Juatuba, 13 de março de 2012.
Antônio Adônis Pereira
Prefeito Municipal de Juatuba

PUBLICAÇÕES DA CPL
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna público o PREGÃO PRESENCIAL nº
029/2012, PAC 211/2012 – fornecimento de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e suco), do
tipo menor preço por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está marcado para o dia
19.04.2012 às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba, com o
Sr. Ronei. No horário das 13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br Maiores informações pelo
telefone 3535-8200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna público o PREGÃO PRESENCIAL nº
028/2012, PAC 184/2012 – fornecimento de material de higiene e limpeza (material de
consumo), do tipo menor preço por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
para o dia 18.04.2012 às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de
Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br Maiores
informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.
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