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                         PORTARIA Nº 3202, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

 

DESIGNA COMISSÃO DE 

INQUERITO ADMINISTRATIVO 

PARA A INSTAURAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR DECORRENTE DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N.º 392.857/2012, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

           O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

artigo 64, inciso XXI, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 

193 a 218, da Lei Municipal 2.021/94 (Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais), em atendimento ao Mem. nº 268/2016-

GPNV, protocolizado sob o nº 477866, datado de 07 de novembro 

de 2016, e: 

 

           Considerando que foi instaurado o Processo 

Administrativo n.º392.857,de 15 de outubro de 2012, 

originário de atendimento de requisição do Ministério Público 

Federal, originária do Oficio n.º 1427/2012, relacionada com 

apuração de irregularidades em tese praticadas por servidores 

públicos, beneficiados com o programa Bolsa Família; 

 

           Considerando que por circunstâncias de caráter 

exclusivamente administrativo, em que pese às designações 

para a Comissão de Inquérito respectiva, até o presente 

momento não foram tomadas as providências no sentido de 

proceder a referida instauração; 

 

           Considerando que o artigo 162, inciso “VII” da Lei 

n.º 2.021/94, preconiza que “São deveres do servidor Público 

Municipal”, a obrigação “obedecer às ordens superiores, 

exceto quando manifestamente ilegais”; 

 

           Considerando que o art.163 da mesma Lei, preconiza 

que “Ao servidor público é proibido”, inciso VI, “Opor 

resistência injustificada ao andamento de documento e 

processo ou à realização de serviços”; 

 

           Considerando que o artigo 194 da mesma Lei, 

preconiza que: “No âmbito do poder executivo o processo 

administrativo disciplinar será conduzido por órgão   
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específico, integrante da Secretaria de Administração que 

atribuirá às Comissões constituídas para sua realização, 

composta de 3 (três) membros ocupantes de cargo efetivo, 

estáveis no serviço público. 

 

           Considerando que o § 4º, do artigo 199, da mesma 

Lei, preconiza que: “O membro da Comissão ou autoridade 

competente que der causa a não conclusão do inquérito no 

prazo estabelecido no “caput” deste artigo, ficará sujeito às 

penalidades inscritas no artigo 173, desta Lei, salvo motivo 

justificado”;  

 

           Considerando que o atraso na realização e 

conclusão dos trabalhos, vem trazendo sérios prejuízos à 

Administração, se consubstanciando na omissão do atendimento 

à ordem legal do Órgão do Ministério Público Federal, o que 

poderá caracterizar desídia, com consequências danosas à 

Administração e pessoalmente a seu gestor; 

 

           Considerando que ao servidor público, somente é 

admitida a omissão no cumprimento da ordem, caso ocorram os 

impedimentos ou suspeições legais estatutárias, vedada 

qualquer outra: 

 

           RESOLVE: 

 

           Art.1º.Fica designada na forma dos artigos 193 a 

218, da Lei Municipal n.º 2.021/94 (Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Nova Venécia), a Comissão de Inquérito 

Administrativo, para instauração do Processo Administrativo 

Disciplinar respectivo, constituída pelos seguintes Membros: 

 

           Presidente: Romário Souza Galvão 

           Membro: Antônio Gomes de Oliveira 

           Membro: Edivania Ventura Araújo 

Assessora Jurídica: Izabela de Souza Belmondes –      

OAB/ES nº19.554. 

 

           Art.2º.A Comissão promoverá a apuração imediata 

dos fatos, por meio de processo administrativo disciplinar, 

obedecido o princípio do contraditório e assegurando a ampla 

defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em 

direito. 

 

           Art.3º.A comissão ora constituída por esta 

Portaria, terá o prazo de 90 (noventa) dias a partir da 
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publicação desta Portaria, para a conclusão dos trabalhos, 

admitida a sua prorrogação por igual prazo, caso as 

circunstâncias o exijam.   

 

           Art.4º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação e revoga-se a portaria nº2.996 de 01 de julho de 

2016. 

 

           PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

           GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA,aos 08 dias 

do mês de novembro de 2016. 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito  

  


