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PORTARIA Nº 433, de 14 de outubro de 2022. 

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO.

GENIR  ANTONIO  JUNCKES,  Prefeito  Municipal  de  Santa  Terezinha,
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente
aquelas  constantes  nos  incisos  II  e  IX,  do  artigo  71  da  Lei  Orgânica  do
Município; combinado com o constante no artigo 112, da Lei Complementar
Municipal n° 061/2020. 

CONSIDERANDO  os  Princípios  Jurídicos  da  Legalidade,  da  Publicidade,  da  Economicidade  e  da
Eficiência, assim como pautados na responsabilidade que toda a Administração Pública Municipal tem
em agilizar  a apuração dos fatos de qualquer  natureza praticados por servidores  que chegam ao seu
conhecimento através de Processo Administrativo ou de Sindicância, garantindo a devida justiça.

CONSIDERANDO O acidente de trânsito ocorrido no dia 19 de agosto de 2022, conforme boletim de
ocorrência n. 0708060/2022-BOPM-02303.2022.0000064, em que a servidora Sra. MARLETE BOSSI
DA ROCHA se encontrava na qualificação de motorista do veículo CITROEN/AIRCROSS M FEEL,
de  Placas  QID1393 e  RENAVAM 01085996864,  de  propriedade  do  ente  municipal  destinado  ao
Conselho Tutelar.

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
disciplinar, assegurando-se ao acusado ampla defesa.

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo de n° 005/2022 em face da servidora MARLETE BOSSI DA
ROCHA,  a  fim  de  que  seja  averiguado  os  atos  imputados,  concedendo  a  ampla  defesa  no  devido
processo legal, bem como a aplicação da pena cabível se for o caso, conforme documentos acostados no
PAD em questão.  

Art.  2º O  prazo  para  a  conclusão  do  Processo  Administrativo  será  de  30  (trinta)  dias  podendo ser
prorrogado uma só vez por igual período mediante justificativa contados da data de publicação do ato que
constituir a comissão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Ficam revogadas as demais disposições
em contrário.

Art. 4° Registra – se e Publica – se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha, Estado de Santa Catarina, em 14 de outubro de 2022.

GENIR ANTONIO JUNCKES
Prefeito Municipal de Santa Terezinha

Registrada e publicada na forma da Lei e local de costume.
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