
PORTARIA Nº. 18.293/2017

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO ADMINSTRATIVO
DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE
IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA
COMETIDA POR SERVIDOR PUBLICO 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, como revela os fatos narrados pela
Comissão nos presentes autos de nº 4325/2016 e, após, transformados em
processo administrativo disciplinar, como é o presente caso;

Considerando a necessidade de dar a maior transparência possível
aos atos da administração municipal, em atendimento aos seus princípios
norteadores e aos cânones constitucionais.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a instauração Processo Administrativo de Disciplinar, na
forma do art. 202 da Lei 2.762/2007, em face da servidora EDILENE
MENDES DE OLIVEIRA, tendo em vista conduta merecedora de apuração e
que lhe são atribuídas, tipificadas no art. 175, I, III, IV, X e art. 176, I, XVIII
da Lei 2762/2007da Lei 2762/2007, a fim de que sejam apurados os fatos
abaixo indicados:



1 – A Investigada exerceu com zelo e dedicação as
atribuições do cargo;

2 - A Investigada observou as normas legais e
complementares;

3 – A Investigada cumprir as ordens superiores;

4 – A Investigada é assídua e pontual no serviço;

5 – A Investigada ausenta-se do serviço durante o
expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

6 - A Investigada procede de forma desidiosa no serviço
público.

Art. 2º - A presente portaria é peça inicial do processo administrativo
de disciplinar e será incorporada nos autos referenciados.

Art. 3º - Na instrução probatória observar-se-á o disposto na Lei
2762/2007.

Art. 4º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá
acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como
poderá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender
pertinentes.

Art. 5º- A determinação de citação da servidora EDILENE MENDES DE
OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme instrução
probatória a comando da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar,
para exercer o direito de defesa em 10 (dez) dias, na forma do art. 210, § 1º
da Lei 2.762/2007.

Art. 6º - A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, terá o
prazo para conclusão que não poderá exceder a 60 (sessenta) dias da
efetivação da notificação da servidora, admitida a sua prorrogação por mais
60 (sessenta) dias, quando as circunstâncias o exigirem ou, ainda, por prazo
superior em razão da ocorrência de fatos que independam de ato ou
decorram de omissão da Administração.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.



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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 23 de outubro de 2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 23 de
outubro de 2017.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos


