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D E C R E T O N° 1143 de 08 de novembro de 2018.

DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO 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 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 uma 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;

CONSIDERANDO a notícia de afastamento do trabalho de forma imotivada e
injustificável, que em tese infringe as normas de serviço público;

D E C R E T A :
Ari. 1°. Fica instaurado PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD, para apurar a
notícia de abandono de emprego, da servidora municipal Débora Ferreira do Amaral, professora,
matrícula 2317, onde deverá ser propiciado à investigada o direito do contraditório e da ampla
defesa, podendo se fazer acompanhar em todos os atos processuais por defensor.

Art. 2°. Fica designada a Comissão de Inquérito e Processo Administrativo Disciplinar (CIPAD),
composta pelos seguintes membros:
Vilrna de Souza Medeiros, professora, Matrícula 1012;
Rita de Cássia Barbosa de Oliveira Batista, professora, Matrícula 21.
Edenilto Tomaz Ferreira, professor, Matrícula 1358.

Art. 3°. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais
provas que entender pertinentes.

Art. 4°. A comissão terá um prazo de dez (10) dias a partir da publicação do presente Decreto
para o início dos trabalhos, e o prazo de sessenta (60) dias para a sua conclusão, devendo
apresentar relatório do apurado.

Art. 5°. Pela participação na Comissão os membros não serão remunerados, mas considerado
serviço de relevância para o Município.

Art. 6°. Este Decreto em vigor na dat^dej^^^^uí^ãe^revogadà^yas disposições em contrário.
Gabiente do Prefeito, 08 de
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