
 
 

 
PORTARIA Nº 043/2015 de 19 de fevereiro de 2015 

 
 
EMENTA: Convoca Professores licenciados para 

reassumir suas funções no quadro de servidores da 
AESGA, conforme especifica. 

 
 

GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA; Presidente da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – 
AESGA; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, de conformidade com o que se encontra 
consubstanciado na Lei Municipal nº 3.445/2006, de 28 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, 
que estabelece a reorganização da Autarquia; 

   
 

CONSIDERANDO, a recomendação de alerta de gasto com pessoal emitida pela Controladoria Geral de 
Controle Interno do Município de Garanhuns, relatando que no 3º Quadrimestre o índice de despesa com 
pessoal foi superior ao percentual estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 
CONSIDERANDO, que o Parágrafo Único do Art. 130 da Lei nº 6.123/1968 dispõe que a concessão da 
licença para trato de interesse particular poderá ser negada, quando não convier ao interesse da 
Administração Pública. 

 
 

R E S O L V E: 
 

 
Art. 1º - CONVOCAR, os servidores abaixo relacionados para reassumirem suas atividades do cargo de 
Professores desta Autarquia a partir do segundo semestre letivo de 2015, devendo comparecer ao 
Departamento Pessoal da AESGA no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta 
Portaria, a fim de apresentarem suas disponibilidades de horários para o próximo semestre letivo. 
 

PROFESSOR MAT. PORTARIA DE CONCESSÃO  
Admaldo Cesário dos Santos 305 Portaria nº 0109/2014 de 05 de fevereiro de 2014 
Adriano Fábio Cordeiro da Silva 269 Portaria nº 056/2013 de 08 de janeiro de 2013 
Patrícia Socorro Lapa Teles Barbosa 263 Portaria nº 0115/2014 de 05 de fevereiro de 2014 
Silvia Renata de Araújo Oliveira 265 Portaria nº 0179/2011 de 11 de agosto de 2011 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE  
CUMPRA-SE                 

 
GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 

Presidente da AESGA. 


