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PORTARIA Nº 187/2022 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

“Determina a abertura de processo 

administrativo disciplinar e dá outras 

providências”.  

 

O Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem o Artigo 100, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com os artigos 176, da Lei Complementar n° 002, de 14 de setembro de 2007 e,  

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolado pelo Sr. Modesto Dacoregio, na data 

de 31 de outubro de 2022; 

 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Municipio pelos atos praticados por seus 

servidores quando no exercício de suas atribuições; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração acerca dos fatos e supostos danos 

relatados no requerimento feito pelo munícipe; e 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto dos Servidores do Município de Cunhataí/SC prevê 

que “constitui infração disciplinar toda a ação ou omissão do servidor público que possa 

comprometer a dignidade e o decorro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, 

prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo de qualquer natureza a 

administração” (art. 157); 

 

Art. 1º. Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, na forma do 

Artigo 176, parágrafo único da Lei Complementar Municipal n° 002, de 14 de setembro de 2007, 

a fim de apurar a possível prática de tais fatos atribuídos ao Servidor Público Municipal C. D, 

ocupante do cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos, lotado na Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Turismo, devendo apurar ainda a ocorrência de prejuízos ao munícipe e 

quais os valores, nos termos do requerimento apresentado. 

 

Art. 2º. Fica constituída a Comissão Disciplinar, composta pelos membros a seguir 

identificados: 

I - Giannina Amabile Weber, presidente, matrícula nº 7101, fiscal de saúde e 

saneamento; 

II - Mosael Megail Mallmann, secretário, matrícula nº 3378401, assessor nível I – 

SECEL; 
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III – Aloir Ademar Berger, membro, matrícula nº 3365106, motorista.  

§1°. A Comissão de que trata este artigo é de caráter temporário, prestando o seu 

serviço somente durante a realização do processo disciplinar para o qual foi constituída. 

§2°. A Comissão Disciplinar exercerá suas atividades com independência e 

imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 

Administração. 

§3°. Os integrantes da Comissão Disciplinar deverão dedicar-se, prioritariamente, aos 

trabalhos inerentes à condução do processo. 

 

Art. 3º. A Comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias 

contados da data de publicação desta Portaria, podendo o prazo ser prorrogado por mais 30 

(trinta) dias quando as circunstâncias o exigirem. 

 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, em 16 de 

novembro de 2022. 

 

 

LUCIANO FRANZ 

Prefeito Municipal 

 

 

AUGUSTO DIEL MARSCHALL 

Coordenador de Gestão em Administração e Planejamento 

 

Registrada e publicada em data supra. 
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