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Portaria nº 102/2019 – DECISÃO - Trata-se de Procedimento Administrativo Disciplinar 

visando apurar eventuais irregularidades e responsabilidade de agentes públicos 

decorrentes da contratação de empresas gráficas e de serralheira e demais fatos surgidos 

no curso do processo. Consta que por ausência do cumprimento de formalidades legais 

foram rejeitados gastos públicos ocorrido no exercício 2011. Consta também falhas de 

alimentação de sistemas do Tribunal de Contas e ainda supressão de documento ocorrida 

junto ao Departamento de compras do município. É o relato do necessário. Primeiramente, 

considerando os documentos de fls. 312/376 decreto sigilo aos autos deste procedimento. 

Adoto por razões de decidir o relatório emitido pela Comissão Processante e diante da 

infração ao artigo 123 incisos I, V, VIII da Lei Municipal nº 50/2022 aplico a penalidade 

prevista no artigo 132, caput da mesma lei. Analisando atenuantes considero que o 

servidor não ostenta maus antecedentes e reduzo a pena a metade. Analisando agravantes 

considero a gravidade e repercussão causada ao serviço e à imagem da instituição, bem 

como a necessidade de ressarcimento ao erário mediante o ajuizamento de ação própria, 

de forma que aplico pena administrativa de Suspensão de 60 (sessenta) dias a P. S. B.. 

Considerando a possibilidade do artigo 133 Lei Municipal nº 50/2022 converto a 

penalidade acima em multa. Defiro as prorrogações de prazo requerida com fundamento 

nos termos do artigo 160 da Lei Municipal nº 50/2022. Por fim, encaminho o processo a 

Secretaria do Gabinete para que anote o sigilo e expeça ofício a(o): Ministério Público 

Estadual; Ao Departamento de Compras dando ciência aos funcionários envolvidos nos 

procedimentos de compras para que procedam com observância dos limites legais 

mediante controle de gastos por objeto; Ao Departamento de Recursos Humanos para 

que tome as providências necessárias ao cumprimento da presente decisão, bem como 

aos registros necessários; A Procuradoria Jurídica para ajuizamento de ação cível de 

ressarcimento. Intime-se o servidor pessoalmente cientificando-o desta decisão. 

Publique-se, intime-se e registre-se. Após, nada mais sendo requerido arquive-se. 

Iracemápolis, 1 de agosto de 2022. (a) Nelita Cristina Michel Franceschini - Prefeita 

Municipal. Adv. Rafael de Barros Camargo – OAB/SP 175.808. 

 


