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PRE
EFEITURA
A MUNICIP
PAL DE TR
REMEDAL

PORT
TARIA N°° 024/202
20
“Dispõe so
obre a ab
bertura de processo
o
administrat
a
tivo no mu
unicípio de Tremedall
e dá outrass providênccias”.

O PREFEITO
P
MUNICIP
PAL DE TREMEDAL
T
L, Estado da BAHIA
A, no uso
o de suass
atrib
buições leg
gais que lhe são conferidas
c
go 197, in
nciso I e segs. Leii
pelo artig
Mun
nicipal 28/9
97 bem com
mo art. 73 segs. da Lei Orgâniica Municip
pal e tendo
o em vista
a
ainda o dispo
osto nos arts. 16 e 17 e art. 21, parágrafo único, da
d Lei de
e
ponsabilida
ade Fiscall e disposto no art. 37
3 e no § 1º
1 do art. 1
169 da Co
onstituição,
Resp
somadas a pre
errogativa objeto
o
dass Súmulas 346 e 473 do STF e;

NSIDERAN
NDO as infformaçõess constante
es no requ
uerimento d
da servido
ora pública
a
CON
conccursada GIILVANIA DIAS
D
ROC
CHA, matríícula nº 75
517.
CON
NSIDERAN
NDO que é obrigaçã
ão legal do
d Prefeito
o obedecerr ao coma
ando legall
exprresso no Estatuto do Servidor Públiico, sob pena de responde
er civil e
criminalmente pela omisssão, não podendo a administtração ren
nunciar ao Dever de
e
obed
decê-lo.

CON
NSIDERAN
NDO finalm
mente o firm
me propósito desta administraç
a
ção de se manter
m
fiell
aos princípios da legalida
ade, impesssoalidade
e, publicida
ade e hone
estidade.
RESOLVE
Art. 1º Fica DE
ETERMINA
ADA a insttauração de
d PROCE
ESSO ADM
MINISTRAT
TIVO para
a
verifficação de
e ESTABIL
LIDADE ECONOMIC
E
CA, tendo
o como fu
undamento
o a Lei n°°
001//2016, LEI ORGANIC
CA DO MU
UINICIPAL – TITULO
O II – CAPIITULO V – SESSÃO
O
II – Artigo
A
99, inciso
i
XVIIII, do servidor GILVA
ANIA DIAS
S ROCHA, matrícula
a nº 7517.
Art. 2º Fica no
omeado ass servidorras Ivaneid
de Ferreirra da Roccha Santos
s, Ednilsa
a
Pere
eira de Oliveira e Fernanda dos
d
Santos
s Amorim;; designad
das pelo Decreto
D
n°°
PraçaLeonelP
PereiraNº10,C
Centro–Fone/FFax(077)34942
2124–CEP45.170000
CNPJ.14.2
243.463/00019
99TremedalB
Bahia
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PRE
EFEITURA
A MUNICIP
PAL DE TR
REMEDAL

043//2019 parra sob a presidência da primeira
p
procederem
m as inve
estigaçõess
nece
essárias e apresenta
arem um re
elatório opinativo do quanto
q
foi apurado.

Art. 3º Para bem
b
cumprrir as suass atribuiçõ
ões, a Com
missão terá acesso a toda a
docu
umentação
o necessá
ária à elu
ucidação dos fatoss, bem co
omo deve
erá colherr
os e dema
quaisquer decllarações, depoiment
d
ais provas que
q entend
der pertine
entes.

Art. 4º
4 A Comissão, ora constituída
a, terá o prazo de 60
0 (sessenta
a) dias, pro
orrogáveiss
por mais 30 (trinta) dia
as, a partir da publlicação de
esta Portaria, para concluir a
aborar o relatório fina
al, dando ciência à Ad
dministração.
apurração dos fatos e ela

Art. 5º Em deccorrência da
d Pandem
mia do COV
VID – 19, a realizaçã
ão de ato presencial,
p
deve
erá obedeccer às norrmas estab
belecidas para
p
evitarr a proliferração, sendo que ass
pesssoas que tiverem
t
accesso ao setor
s
onde
e tramitam
m os proce
essos deve
erão estarr
devid
damente munidas dos equip
pamentos de proteçção individ
dual indic
cados nass
norm
mas Municiipais estab
belecidas.

Art. 6º . Todas as notifica
ações e inttimações serão
s
realizzadas med
diante publicação no
o
Diário Oficial do
d Município na pág
gina www.tremedal.b
ba.gov.br, sendo fac
cultado ass
es e seuss defensorres indicarr endereço
o eletrônicco para fin
ns de nottificação e
parte
intim
mações.

Art. 7º Portaria
a entrará em vigor na data
a de sua
a publicaçção, revogadas ass
osições em
m contrário
o.
dispo

Treme
edal, 04 de
e novembro
o de 2020.

d Oliveira
a
Márccio Ferraz de
Prefeito
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