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 PORTARIA Nº 713, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

 

EMENTA: INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR, NOS TERMOS DO ART. 21, BEM COMO 

ART. 19 E SEGUINTES, TODOS DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 1.531/2019, E LEGISLAÇÃO 

CORRELATA, E AUTORIZA A ATUAÇÃO DA 
COMISSÃO DISCIPLINAR PROCESSANTE 
PERMANENTE. 

 

 

O Prefeito do Município de Balneário Barra do Sul, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 190, e inciso do 

XXVI  da Lei Orgânica Municipal, considerando as informações contidas no 

oficio nº012 da comissão municipal de Sindicância, de 15 de julho de 2021, 

subscrito pela Presidente da Referida comissão Ieda Maria Poffo e; 

 

Considerando o oficio nº 059/2021/SEMEC, de 26 de 

Março de 2021, subscrito pela Secretária Municipal de Educação, requerendo 

providencias quanto aos fatos  em desfavor das servidoras K.R.I e G.M.S, que 

supostamente teriam cometido ato irregular em desrespeito a sua função;  

 

Considerando que o ato imputado a autoria das referidas 

servidoras, constitui em tese, possibilidade de punição;  

 

Considerando comunicação interna do Gabinete do Prefeito 

Municipal, encaminhado a Procuradoria Geral para análise de admissibilidade 

da denúncia em desfavor das supramencionadas servidoras; 

 

Considerando comunicação interna nº 06 da Procuradoria 

Municipal, apensando ao mesmo, parecer jurídico opinativo nº 88 de 13 de 

outubro de 2021; 

 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-balneario-barra-do-sul-sc
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Considerando a necessidade de apurar todo contexto fático 

envolvido no caso em apreço, e a necessidade de apuração de responsabilidade 

das servidoras K.R.I e G.M.S; 

 

Considerando despacho determinativo do chefe do Poder 

Executivo Municipal, acolhendo o parecer supra; 

 

Considerando que nos termos do art. nº 19 do Decreto 

Municipal nº 1.531/2019, que o Processo Administrativo Disciplinar é a 

sucessão de atos que são realizados com vistas à apuração de responsabilidade 

do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que 

tenha relação mediata com as atribuições do cargo em que se encontre 

investido, bem como oferecer-lhe a oportunidade de provar sua inocência;  

  

Considerando o princípio do devido processo legal, que está 

previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sendo considerado o 

princípio fundamental do processo administrativo, eis que se configura a base 

sobre a qual os demais se sustentam. Representa, ainda, a garantia inerente ao 

Estado Democrático de Direito de que ninguém será condenado sem que lhe 

seja assegurado o direito de defesa, bem como o de contraditar os fatos em 

relação aos quais está sendo investigado; 

 

Considerando o Princípio da Ampla defesa e do 

Contraditório, Pilares do devido processo legal disciplinados no art. 5º, inciso 

LV, da Constituição Federal e art. 175 da Lei Municipal nº 94/94, art. 20 de 

Decreto Municipal nº 1.531/2019, bem como art. 8º do referido decreto; 
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Considerando o princípio do informalismo moderado – 

também chamado por alguns de princípio do formalismo moderado – significa, 

no processo administrativo disciplinar, a dispensa de formas rígidas, mantendo 

apenas as compatíveis com a certeza e a segurança dos atos praticados, salvo 

as expressas em lei e relativas aos direitos dos acusado; 

 

Considerando a busca pela consagração do princípio da 

Verdade Real, que também chamado de princípio da verdade material, que 

indica que a comissão disciplinar deve buscar, na medida do possível, o que 

realmente teria acontecido, não se contentando apenas com aquela versão dos 

fatos levada ao processo pelos envolvidos;  

 

Considerando o princípio da motivação surge como mais um 

instrumento de garantia da Administração e dos administrados quanto ao 

atendimento do interesse público, revestindo-se, de certo modo, em uma forma 

de publicidade da vontade da Administração estampada nos seus atos. 

Portanto, a razão e os fundamentos de qualquer decisão administrativa que 

implique restrições a direitos dos cidadãos devem obrigatoriamente ser 

explicitados; 

 

Considerando finalmente, que cabe ao administrador que 

tiver ciência da irregularidade no serviço público a OBRIGATORIEDADE de 

promover a apuração dos fatos mediante sindicância ou processo 

administrativo nos termos do art. 164 da Lei Municipal nº 94/94.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo disciplinar, nos termos do ART. 21 

e Art. 19 e seguintes, todos do Decreto Municipal nº 1.531/2019, e legislação 

correlata, em face de K.R.I, com matrícula funcional nº 6849059 e G.M.S, com 

matrícula funcional nº 6788238, com intuito de que seja averiguado os 
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possíveis atos irregulares imputados as mesmas, concedendo quando oportuno, 

a ampla defesa no devido processo legal, bem como a aplicação da pena cabível 

se for o caso, conforme documentos acostados no processo em questão.  

 

Art. 2º - Ficam nomeados para conduzir este Processo Administrativo 

Disciplinar, os servidores públicos municipais integrantes da Comissão 

Disciplinar Processante Permanente, prevista no art. 2º, inciso I, alínea b), da 

Lei Municipal 803/2008, nomeados pela portaria nº 420/2021.  

 

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo de Sindicância 

Investigatória será de 60 (sessenta) dias úteis, nos termos do art. 27 C/C art. 

28 do Decreto Municipal nº 1.531/2019, ser prorrogado uma só vez por igual 

período quando as circunstancias o exigirem, contados da data de publicação 

do ato que constituir a comissão, nos termos do art. 174 da lei 94/94, 

destacando a hipótese de incidência do P.U do art. 28 do Decreto Municipal nº 

1.531/2019. 

 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Balneário Barra do Sul/SC 

Em, 18 de outubro de 2021 
 
 

 
_____________________________________ 

ANTONIO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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