
 
 
 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

AV: HUMBERTO DE ABREU FRAZÃO, 326, CENTRO – AVEIRO/PÁ 
CNPJ: 04542916/0001-24  - E MAIL aveiro.pma@bol.com.br 

 
 

PORTARIA No 019/2018 – GAB/PMA 

O Excelentíssimo Senhor VILSON GONÇALVES, Prefeito 

do Município de Aveiro, localizado no Estado do Pará, no 

uso de suas atribuições legais, e, 

CONSIDERANDO que o servidor ALEXANDRE DAS 

CHAGAS CLEMENTE, procedeu de maneira irregular, 

infringindo normas da Administração Pública Municipal, 

não desempenhando com zelo e presteza os trabalhos 

que lhe são determinados pela autoridade competente, 

tem promovido manifestações de desapreço dentro da 

repartição pública, referindo-se de modo depreciativo a 

servidor público, tem agido com incontinência pública e 

escandalosa dentro da repartição municipal, tendo-se 

apresentado embriagado em algumas oportunidades em 

seu local de trabalho; 

CONSIDERANDO ainda, que a permanência do acusado 

exercendo suas funções públicas sem seu local de 

trabalho poderá impactar negativamente na regular 

apuração dos fatos, dado o seu grau de influência e 

desrespeito as autoridades superiores, com a possiblidade 

de manipulação de documentos e testemunhas, bem 

como a possiblidade de continuar praticando 

irregularidades no órgão da Administração Pública, ou 

qualquer outra circunstância que, possa prejudicar o 

andamento normal da apuração disciplinar. 

 

RESOLVE: 

   I - Determinar a suspensão preventiva pelo prazo de 15 (quinze) dias com 

prejuízo da remuneração do servidor ALEXANDRE DAS CHAGAS CLEMENTE, matrícula de nº 

110217-6, vigia, lotado na Secretaria de Obras desta municipalidade, com base no artigo 184º, do 

Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Aveiro. 

   II – Esta Portaria deverá ser anexada na pasta funcional do servidor.  

   III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Dê-se ciência, Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito, aos 15 dias do mês de janeiro de 2018. 

 

 

VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ALOIZIO FLÁVIO DE SOUZA 
Secretário Municipal de Administração 


