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O N° 1142 de 8 de novembro de 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE
INQUÉRITO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - PAD E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, etc...,

CONSIDERANDO que A Sindicância é o instrumento por meio do qual a
Administração Pública se serve para proceder à apuração de eventual fato e autoria de
responsabilidade de servidor público em determinada infração disciplinar;

CONSIDERANDO que a sua instauração não é facultativa, uma vez que, ocorrendo
notícia de uma irregularidade, cabe à autoridade, o dever de instaurar o procedimento
específico para a sua apuração, e, se for confirmada, estar-se-á diante não só de uma
violação legal, mas também de unia nítida situação de ineficácia de gestão, do serviço
público e da própria administração, e, vê-se, aí, o interesse público na resolução da
questão e aplicação da penalidade cabível;

CONSIDERANDO a necessidade da administração pública de controle e
fiscalização das condutas irregulares dos Servidores Públicos;

D E C R E T A :

Art. 1° Fica instituída a COMISSÃO DE INQUÉRITO E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, com o objetivo de apurar suposta
irregularidades na conduta da servidora municipal Maria Angélica dos Santos
Correia, professora, Matrícula 2696, no que refere ao seu afastamento do
trabalho peio período de 30 dias justificado a ausência mediante atestado médico
supostamente inválido com vício de irregularidade.
Art. 2° Neste Ato ficam nomeados três servidores municipal efetivos para
integrarem a supramencionada Comissão, a saber:
Vilma de Souza Medeiros, professora, Matrícula 1012;
Rita de Cássia Barbosa de Oliveira Batista, professora, Matrícula 21.
Edenilto Tomaz Ferreira, professor, Matrícula 1358.

Parágrafo Único. A comissão acima funcionará na sede da Prefeitura em saia
específica da Secretaria Municipal de Educação, e se instalará sob a presidência
da primeira nomeada e elegerão entre si Presidente, Relator e Membro.
Art. 3° A Comissão de Inquérito e Processo Administrativo Disciplinar, tem por
finalidade proceder a apuração:

§ 1° - Da legalidade do afastamento do cargo pela servidora acima referida pelo
prazo de 30 dias consecutivos e analisar regularidade do atestado médico
apresentado pela mesma para justificar a ausência.

§ 2° - O prazo de investigação é de 15 (quinze) dias, iniciando por inquérito,
podendo ser prorrogado a pedido da Comissão;
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§ 3° - Se averiguada possível infração à lei na conduta da investigada, determina-
se automaticamente a instauração do procedimento administrativo disciplinar,
sem necessidade de se baixar novo ato, onde começará a correr o prazo de mais
30 (trinta dias), podendo ser prorrogado por igual período.

§ 4° - A comissão terá um prazo de dez (10) dias a partir da publicação do presente Decreto

para o início dos trabalhos.

§ 5° Instaurado o processo, será efetuada a notificação da investigada
informando os fatos que serão apurados e garantindo o direito da arnpla defesa
e o contraditório.

Art. 4° A comissão adotará o rito ordinário, observados os requisitos legalmente
exigíveis e quanto ao inquérito administrativo e processo administrativo
disciplinar, as normas do Regime Único dos Servidores Municipal, da Lei Orgânica
Municipal, Estatuto do Magistério Público Municipal, subsidiariamente, às normas
da Lei 8.112/90, deverão ser aplicadas ipsis litteris, sempre resguardados os
princípios gerais do processo administrativo.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 08 de

íibeiro Ferreira
jfeito Municipal
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