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PORTARIA No. 107 DE 22 DE MARO DE 2018 

"Instaura Processo Disciplinar e Designa 
Comissão para apurar responsabilidades 
de servidor por infracao praticada no 
exercIcio de suas atribuiçoes, ou que tenha 
relacao corn as atribuicoes do cargo em 
que se encontre investido e dá outras 
providOncias." 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO PRADO, no uso das 
atribuicöes que he conferem a Lei Orgânica Municipal, prevista no art. 75, inciso 
J! e iflC!SO XIX, e 

CONSIDERANDO que chegou ao nosso conhecimento através 
da Secretãria de Educacao, Sra. Araci Vieira Rodrigues, através do Oficlo n°. 
00312018, noticia de fato ocorrido em 06/03/2018, em que envolve servidores do 
quadro de efetivo do municipio; 

CONSIDERANDO que o Art. 208 do Estado dos Servidores 
Püblicos do Municipio de Rio do Prado dispOe que a autoridade que tiver ciência 
de irregukridade no serviço püblico é obrigada a promover a sua apuraçao 
imediata, mediante instauracao de sindicãncia ou processo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa; 

CONSIDERANDO que o processo disciplinar é o instrumento 
destinado a apurar responsabilidade de servidor P01 infraçao praticada no 
exercicio de suas atribuicOes, ou que tenha relaçao corn as atribuiçOes do cargo 
arn que se encontre investido. 

RESOLVE: 

Art. 10  - Instaurar Procedirnento Disciplinar e designa Os 
servidores, para comporem a Comissão para apurar suposta irregularidade 
constante do oficio n°. 02/2018 e o Boletirn de Ocorrência n°. M2254-2018-
00000299, que envolve a servidora Jânia Aparecida Goncalves de Aguilar e o 
servidor Sr. Hélvecio Fernandes Silva; 

Art. 2° - Fica designado para procedê-la, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da publicacao desta Portaria, a Comissäo 
integrada pelos servidores, Sr. Marcio Gil de Sousa, Sr.' Sislane Gonçalves de 
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Souza e Sr.' Luciana Soares Souto, sob a presidéncia do primeiro e devendo 
este, designar urn servidor para secretariar Os trabaihos; 

Art. 30  - 0 prazo estipulado para a conclusão do procedimento 
disciplinar poderá ser prorrogado, urna ünica vez, por igual perlodo, desde que 
justificado a necessidade; 

Art. 40  - As atividades da Comissão deverao ser realizadas corn 
independência e imparcialidade e, para a elucidacão dos fatos, efetuará as 
diligéncias necessárias, ouvirá Os investigados e eventuais testemunhas, 
podendo efetuar consultas, requisicao de informacOes e documentos junto aos 
orgaos competentes, observando o direito do contraditôrio e da ampla defesa, 
podendo o acusado constituir advogado a qualquer momento do processo; 

Art. 51  - Apôs o fim dos trabalhos, a comissão produzirá relatório 
sobre Os fatos apurados, comunicado ao investigado e a autoridade competente; 

Art. 61  - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçao. 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Prefeitura Municipal de Rio do Prado - MG, 23 de marco de 2018 
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