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OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

 

 

QUINTA-FEIRA • 12 DE JULHO DE 2018  

ANO XI | N º 960 

 

 

 

PORTARIA Nº 239/2018, DE 12 DE JULHO DE 2018. 
 

“INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, 

INDICA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA, Prefeito do Município de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 199 do Estatuto do Servidor Público (Lei Municipal nº 

3/1993), 

 

Considerando as informações constantes na Comunicação Interna nº 10/2018 do Gabinete do Executivo que 

relata fato tipificado, em tese, no artigo 169, I, da Lei Municipal 3/1993; 

 

Considerando o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório em procedimentos administrativos (art. 

206, Lei Municipal nº 3/1993), 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos especificados na Comunicação 

Interna nº 10/2018, do Gabinete do Executivo, e possíveis irregularidades praticadas pelo servidor T.M.O, 

matrícula 325, ocupante do cargo de Professor, em tese tipificada no artigo 169, I, do Estatuto do Servidor 

Público. 

 

Art. 2º. O Processo será conduzido pela Comissão Processante nomeada pelo Decreto nº 99/2018. 

 

Art. 3º. A comissão poderá se louvar da assessoria de profissionais de notória especialização. 

 

Art. 4º. A comissão Processante assegurará amplo direito de defesa e realizará os atos processuais 

necessários a instrução do processo, aplicando, subsidiariamente, as normas procedimentais prevista nos 

diplomas adjetivos civis e penais do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. 

 

Art. 5º. 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. 6º. Os trabalhos da Comissão deverão ser concluídos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da 

data da publicação desta Portaria. 

 

Art. 7º. A lei nº 9.784/99, Lei do Processo Administrativo, será utilizada, subsidiariamente, nestes 

procedimentos, a fim de suprir eventuais lacunas da Lei no Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

 

Art. 8º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, em 12 de julho de 2018. 

 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA 

Prefeito de Oliveira dos Brejinhos 

PORTARIAS 
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