
PORTARIA Nº. 18.287/2017

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DA PORTARIA Nº.
18.146/2017 PARA APURAÇÃO DE
SUPOSTA IRREGULARIDADE
ADMINISTRATIVA COMETIDA POR
SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no
exercício de suas atribuições legais, com fundamento disposto na
Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica Municipal e;

Considerando a observância estrita as disposições da Constituição
Federal de 1988, especialmente seus princípios administrativos previstos no
artigo 37.

Considerando o dever que a Administração Pública possui de apurar
minuciosamente todas as irregularidades e ilegalidades ocorridas em seu
âmbito.

Considerando que toda e qualquer atividade que cause ou possa
causar prejuízo à Administração Pública, há de ser examinada, não apenas
com finalidade de aplicação do estatuto disciplinar, mas também, como
forma de criar mecanismos eficazes de controle da atividade administrativa;

Considerando que certos atos praticados por servidor poderão ser
apurados por Sindicância Administrativa, com prazos previstos do art. 199,
inc. V da Lei 2.762/2007 para sua conclusão.

Considerando a necessidade de dilação de prazo, descrita na terceira
reunião da Comissão de Sindicância.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a dilação do prazo por mais 40 (quarenta) dias a
partir desta data, para apuração do Processo Administrativo de Sindicância,
na forma do art. 199, inc. V, da Lei 2.762/2007, em face da servidora
ARETUZA KRISTEL DA SILVA SALGADO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 18 de setembro de 2017, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 18.146/2017.



Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 18 de outubro de
2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 18 de
outubro de 2017.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos


