Prefeitura Municipal de Eunápolis
Quarta-feira • 23 de Novembro de 2022 • Ano XIII • Nº 8562
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atos Administrativos ....................................................................................................... 02 a 04
Licitações ....................................................................................................................... 05 a 05
Portarias ......................................................................................................................... 06 a 21

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Cordélia Torres de Almeida / Secretário - Governo / Editor - Prefeita
Rua Arquimedes Martins, s/nº Centauro Eunápolis-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJGQUNDQUVBMTLFRDEZME

Quarta-feira
23 de Novembro de 2022
2 - Ano XIII - Nº 8562

Eunápolis

Atos Administrativos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SUPERVISÃO DE INQUÉRITO E PROC.
ADMINISTRATIVO

EXTRATO - RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO, REFERENTE À SINDICÂNCIA Nº 010/2022

A Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo do Município de
Eunápolis, no intuito de cumprir suas obrigações, apresenta o respectivo Relatório Conclusivo, na forma
prevista da Lei Municipal nº 341/99 que em seu artigo 167 aponta que “... a comissão elaborará relatório
minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para
formar a sua convicção”.

DA ORIGEM

A presente Sindicância originou-se de Ofício/SEMA/PAD Nº 016/2022, oriundo da
Secretaria Municipal de Gestão, datado de 15 de março de 2022, onde relata que:

“... Chegou ao conhecimento da Secretaria Municipal de Gestão, através de
Ofício/Dep. Patrimônio Público/Nº09/2022, que no dia 07/03/2022, às 09 horas,
o Departamento de Patrimônio Público recebeu denúncia relatando que, no
sábado, dia 05/03/2022, pessoas carregavam um caminhão com diversos bens
do Galpão da Educação, localizado na Rua Atalaia, n° 100, Vivendas Costa Azul.
Que o referido caminhão havia saído do local carregado de bens. Ato contínuo a
denúncia, às 14 horas do dia 07/03/2022, foi encaminhado para o referido local
uma equipe do Departamento de Patrimônio Público, composto pelos servidores
(...), que verificou a ausência de diversos bens indicados em Ofício/Dep.
Patrimônio Público/N°09/2022, retirados sem a devida comunicação ao
Departamento de Patrimônio Público. A situação em tela é de alta gravidade.
Além de cometer possível falta funcional descrita no Estatuto do Servidor Público
Municipal, acarreta em suposto crime de furto, previsto no Código Penal, Art.155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Considerando que
sindicância administrativa é o meio sumário de apuração ou elucidação de
irregularidades no serviço para subsequente instauração de processo e punição
ao infrator...”
(...)
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Instrução encerrada conforme Ata deliberativa da Comissão, datada de 18 de Novembro
de 2022.
Desta forma, não havendo outras provas a serem produzidas, deliberou-se pelo
encaminhamento do feito para a elaboração de relatório conclusivo.
Passada a fase do presente Relatório.
(...)
DO RESUMO QUANTO AOS FATOS

Restou evidenciado por meio de depoimento de testemunhas, bem como documentos
apresentadas nessa presente sindicância, que os bens móveis, do Galpão da Educação, localizado na Rua
Atalaia, n° 100, Vivendas Costa Azul, indicados no Ofício/Dep. Patrimônio Público/Nº09/2022, as fls. 07 a
49 dos autos, bem como uma escada de uma retroescavadeira, e a lavanderia que pertencia ao hospital
Regional de Eunápolis, salvo melhor juízo, foram vendidos de forma irregular pelo Sr. C.R.O.S.
(...)
Com relação ao servidor V.A., ficou evidenciado que houve indícios de que o mesmo tenha
omitido informação em seu depoimento as fls 71 a 72, bem como obtido vantagens, conforme os
depoimentos das testemunhas de fls. 78 a 79, 92 a 904, 109 a 110.
(...)
CONCLUSÃO

Ante o exposto, pelo que constam dos autos, esta Comissão Sindicante OPINA no sentido
de RECOMENDAR que seja encaminhada cópia integral da presente Sindicância para a Procuradoria Geral
do Município de Eunápolis, a fim de que a mesma adote as devidas providências no sentido de verificar a
viabilidade de instauração de processo judicial pertinente, quanto a conduta do Sr. C.R.O.S. (...), tendo em
vista que o mesmo não faz mais parte do quadro funcional deste município, conforme Decreto (Exoneração)
n°(...), as fls. 84 dos autos.
Recomenda também:
Que a Secretaria Municipal de Gestão, proceda com a Instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, em desfavor do servidor V.A., (...), por ter em tese, não tomado providências
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no sentido de comunicar aos superiores hierárquicos sobre o desaparecimento de diversos equipamentos
guardados no Galpão da Educação, bem como por ter omitido informações em seu depoimento e por
supostamente ter obtido vantagens.
Igualmente, OPINA, unanimemente, pelo encaminhamento de cópia integral da presente
Sindicância e seus anexos (Sindicância nº 010/2022) para a Controladoria Geral do Município, Secretaria
Municipal de Gestão, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal da Casa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gabinete da Prefeita, Secretaria Municipal
de Governo, Secretaria Municipal da Fazenda, Delegado de Polícia Civil, bem como para o Ministério Público
do Estado da Bahia e Ministério Público Federal, para que cada um, em sua esfera de atuação possa tomar
as providências que entender necessárias à apuração e elucidação dos fatos aqui apontados, por entender
esta Comissão que são fatos de grande gravidade e de relevante interesse da Coletividade representada
por tais Órgãos.
Que seja Publicado no Diário Oficial do Município o Extrato do Relatório proferido na
presente Sindicância Administrativa, e posteriormente que seja publicado o competente Decreto de
Arquivamento da Sindicância Administrativa ora relatada;
É, SMJ, nosso Relatório Conclusivo.
Eunápolis – BA, 21 de Novembro de 2022.

_____________________________
Jessimar Silva Alves
Presidente da Comissão

______________________
Warribe Lima de Siqueira
Membro

________________________
Gefter Souza Fróes
Membro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02
PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/2022, objetivando a REGISTRO DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO FORNECIMENTO KITS DE JOGOS
PEDAGÓGICOS DE MATEMÁTICA DA COLEÇÃO MAJOG PARA ATENDER AOS ALUNOS E
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (4 E 5 ANOS) E DO ENSINO
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
EUNÁPOLIS, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço GLOBAL,
Sessão de Abertura das propostas: 06 de dezembro de 2022, às 08:45 horas e disputa
dos lances 09:00 horas. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário
Oficial do Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. O
edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br e
https://www.licitacoes-e.com.br.
Maiores
informações
através
do
e-mail:
copel@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua
Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, em 22 de
novembro de 2022. José Gonçalves Oliveira.
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PORTARIA/SEMGE/PAD Nº 037 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da servidora
M.S.S. e designa os membros da Comissão Permanente
de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo
Administrativo Disciplinar e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 59, inciso IV, da Lei Orgânica
do Município, concomitante com o art. 50, inciso XIV, da Lei Municipal 1.241/2021, bem como
Decreto nº 10.514/2022 e Decreto nº 10.520/2022.
Considerando os termos do Ofício/SEMGE/PAD Nº 068/2022, de 17 de Outubro de
2022, encaminhado pelo Ilmo. Secretário Municipal de Gestão à Comissão Permanente de
Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar do Município de
Eunápolis, solicitando a adoção das providências, cabíveis, inclusive, com a instauração de
Procedimento Apuratório, em desfavor da servidora M.S.S., Auxiliar de Desenvolvimento Infantil,
matrícula 39160, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Considerando que conforme narrado no ofício: “(...) Foi constatado pelo Núcleo de
Recursos Humanos do Município, através de Comunicação Interna 108/2022, que a servidora acima,
se encontra se frequência desde agosto/2022, ou seja, em tempo maior do que 30 (trinta) dias
contínuos. Assim, os fatos ora narrados acarretam em possível falta funcional do Estatuto do Servidor
Público Municipal (...)”
Considerando que o art. 140 da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis) dispõe que configura falta disciplinar de abandono de cargo a
ausência intencional do servidor ao serviço.
Considerando que o art. 141 da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis) dispõe acerca da inassiduidade habitual, que ocorre quando o
servidor falta ao serviço sem causa justificada por sessenta dias interpoladamente durante o período
de doze meses;
Considerando que o art. 129, III e art. 134, II e III da Lei municipal 341/99 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) prevê a pena de demissão para o servidor que
abandonar o cargo ou praticar inassiduidade habitual;
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Considerando que o Artigo 129 da Lei 341/99 prevê como penalidades disciplinares
as de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição
de cargo em comissão; destituição de função de confiança.
Considerando que o Estatuto do Servidor Público Municipal prevê em seu artigo 130
que “na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.”
Considerando que nos que termos do Artigo 145 e 146 da Lei Municipal 341/99
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) dispõem que “A autoridade que tiver
ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa” e
ainda que, “As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade”.
Considerando que conforme preconiza o artigo 150 da Lei 341/99, “O processo
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada
no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se
encontre investido.” Considerando que o artigo 158 da Lei 341/99, prevê que “é assegurado ao
servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar
e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de
prova pericial.”
Considerando que o processo Disciplinar, conforme aponta o artigo 151 da Lei
341/99, deverá ser “conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis designados
pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente.”

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar as
irregularidades constantes do Ofício/SEMGE/PAD Nº 068/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal M.S.S., Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, matrícula 39160, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos
da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) e demais
legislações vigentes.
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Art. 2º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior funcionará no feito a
Comissão Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar
composta pelos servidores efetivos e membros titulares Jessimar Silva Alves, Presidente, e Warribe
Lima de Siqueira e Gefter Souza Fróes, (Decreto nº 10.465, de 10 de janeiro de 2022).
Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos
termos do artigo 152 da Lei 341/99;
Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão promoverá a tomada de
depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova,
recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos
fatos, conforme prescrito no Artigo 157 da Lei 341/1999.
Art. 5º. A Comissão, ora designada, terá prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta Portaria para concluir a apuração dos fatos, podendo tal prazo ser prorrogado, caso
a Comissão julgue necessário, pelo que, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral
aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final,
conforme previsão contida no Art. 154, da Lei nº 341/99.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Eunápolis-BA, 07 de novembro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão
Decreto 10.514/2022
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PORTARIA/SEMGE/PAD Nº 039 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
C.J.S.L. e designa os membros da Comissão
Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo e
Processo Administrativo Disciplinar e dá outras
providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 59, inciso IV, da Lei Orgânica
do Município, concomitante com o art. 50, inciso XIV, da Lei Municipal 1.241/2021, bem como
Decreto nº 10.514/2022 e Decreto nº 10.520/2022.
Considerando os termos do Ofício/SEMGE/PAD Nº 047/2022, de 23 de Agosto de
2022, encaminhado pelo Ilmo. Secretário Municipal de Gestão à Comissão Permanente de
Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar do Município de
Eunápolis, solicitando a adoção das providências, cabíveis, inclusive, com a instauração de
Procedimento Apuratório, em desfavor do servidor C.J.S.L, chefe de divisão, matrícula nº 5452.
Considerando que conforme narrado no ofício: “... foi notificado pela Procuradoria
Jurídica, Comunicação Interna nº 073/2021, que o servidor público acima identificado estava na
posse do veículo VW/GOL 1.OL M C4, ano modelo 2019, de placa policial PLE 1077, RENAVAM
1162113160, no dia o 28/06/2021, tendo supostamente cometido infração de trânsito, qual seja:
trafegar com velocidade superior à permitida, conforme relatório de multas do automóvel em anexo.
Assim, além de infração de trânsito, os fatos ora narrados acarretam em possível falta funcional do
Estatuto do Servidor Público Municipal ...”
Considerando que conforme relatório anexo a Comunicação Interna nº 73/2021 da
Procuradoria Jurídica – Saúde, verificou-se a existência de as 01 (uma) infração de trânsito atribuída
ao referido servidor, a qual perfaz o valor total de R$130,16 (cento e trinta reais e dezesseis
centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL

VALOR

INFRAÇÃO
28/06/2021

TRANS VELOC SUP ATE 20%

AVENIDA

AMELIA

AMADO

R$130,16

PROX AO N705 SBC
ITABUNA-BA

Considerando ainda que as infrações apontadas no Relatório estão disciplinadas na
Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Considerando que o art. 118 da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis), dispõe que são deveres do servidor: I exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo; II ser leal às instituições a que servir; III observar as normas legais
e regulamentares; IV cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VII zelar
pela economia do material e a conservação do patrimônio público; IX manter conduta compatível
com a moralidade administrativa.
Considerando que o art. 119, da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis), dispõe que é proibido ao servidor: XV proceder de forma
desidiosa.
Considerando que o Artigo 129 da Lei 341/99 prevê como penalidades disciplinares as
de Advertência, Suspensão, Demissão, Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de
cargo em comissão; destituição de função de confiança.
Considerando que o Estatuto do Servidor Público Municipal prevê em seu artigo 130
que “na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.”
Considerando que nos que termos do Artigo 145 e 146 da Lei Municipal 341/99
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) dispõem que “a autoridade que tiver
ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa” e
ainda que, “As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade”.
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Considerando que conforme preconiza o artigo 150 da Lei 341/99, “O processo
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre
investida”.
Considerando que o artigo 158 da Lei 341/99, prevê que “é assegurado ao servidor o
direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova
pericial.”
Considerando que o processo Disciplinar, conforme aponta o artigo 151 da Lei 341/99,
deverá ser “conduzido por comissão composta de 3(três) servidores estáveis designados pela
autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente.”

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar as
irregularidades constantes do Ofício/SEMGE/PAD Nº 047/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal C.J.S.L, chefe de
divisão, matrícula 5452, nos termos da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Eunápolis) e demais legislações vigentes.
Art. 2º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior funcionará no feito a
Comissão Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar
composta pelos servidores efetivos e membros titulares Jessimar Silva Alves, Presidente, e Warribe
Lima de Siqueira e Gefter Souza Fróes, (Decreto nº 10.465, de 10 de janeiro de 2022).
Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos
termos do artigo 152 da Lei 341/99;
Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão promoverá a tomada de
depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova,
recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos
fatos, conforme prescrito no Artigo 157 da Lei 341/1999.
Art. 5º. A Comissão, ora designada, terá prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta Portaria para concluir a apuração dos fatos, podendo tal prazo ser prorrogado, caso
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a Comissão julgue necessário, pelo que, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral
aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final,
conforme previsão contida no Art. 154, da Lei nº 341/99.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Eunápolis-BA, 07 de Novembro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão
Decreto 10.514/2022
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PORTARIA/SEMGE/PAD Nº 052 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina

a

instauração

de

PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
A.F.A, e designa os membros da Comissão Permanente
de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo
Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 59, inciso IV, da Lei Orgânica
do Município, concomitante com o art. 50, inciso XIV, da Lei Municipal 1.241/2021, bem como
Decreto nº 10.514/2022 e Decreto nº 10.520/2022.
Considerando os termos do Ofício/SEMGE/PAD Nº 070/2022, de 24 de Outubro de
2022, encaminhado pelo Ilmo. Secretário Municipal de Gestão à Comissão Permanente de
Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar do Município de
Eunápolis, solicitando a adoção das providências, cabíveis, inclusive, com a instauração de
Procedimento Apuratório, em desfavor do servidor A.F.A, vigia, matrícula nº 38025, lotado na
Secretaria Municipal Gestão.
Considerando que conforme narrado no ofício: “... Foi notificado pelo Núcleo
Municipal de Vigilância Patrimonial, através de Comunicação Interna nº 021/2021, que o servidor
público acima identificado estava na posse do veículo Honda/CG150 Start, de placa policial PJD 5589,
RENAVAM 01043916021, nos dias 02/09/2021 e 10/09/2021, tendo supostamente cometido
infrações de trânsito, quais sejam: ultrapassar na contramão, conduzir veículo com placa ilegível,
bem como desobedecer ordens da autoridade, conforme relatório de multas do automóvel em o
anexo. Assim, além de infração de trânsito, os fatos ora narrados acarretam em possível falta
funcional do Estatuto do Servidor Público Municipal ...”
Considerando que conforme relatório anexo a Comunicação Interna nº 21/2021 do
Núcleo de Vigilância Patrimonial, o qual verificou-se a existência de as 03 (duas) infrações de trânsito
atribuídas ao referido servidor, as quais perfazem o valor total de R$ 2.136,17 (dois mil cento e trinta
e seis reais e dezessete centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL

UTL CONTRMAO DIV CONT AMAR.

BR-101-KM-714 UF-BA,

VALOR

INFRAÇÃO
02/09/2021

R$1.467,35

EUNAPOLIS-BA
02/09/2021

COND VEIC C/PLAC ILEGIVEL

BR-101-KM-714 UF-BA,

R$293,47

EUNAPOLIS-BA
10/09/2021

DESOBED AS ORD AUTORID

BR-101-KM-714 UF-BA,

R$195,23

EUNAPOLIS-BA

Considerando ainda que as infrações apontadas no Relatório estão disciplinadas na
Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Considerando que o art. 118 da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis), dispõe que são deveres do servidor: I exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo; II ser leal às instituições a que servir; III observar as normas legais
e regulamentares; IV cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VII zelar
pela economia do material e a conservação do patrimônio público; IX manter conduta compatível
com a moralidade administrativa.
Considerando que o art. 119, da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis), dispõe que é proibido ao servidor: XV proceder de forma
desidiosa.
Considerando que o Artigo 129 da Lei 341/99 prevê como penalidades disciplinares as
de Advertência, Suspensão, Demissão, Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de
cargo em comissão; destituição de função de confiança.
Considerando que o Estatuto do Servidor Público Municipal prevê em seu artigo 130
que “na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.”
Considerando que nos que termos do Artigo 145 e 146 da Lei Municipal 341/99
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) dispõem que “a autoridade que tiver
ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata,
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mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa” e
ainda que, “As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade”.
Considerando que conforme preconiza o artigo 150 da Lei 341/99, “O processo
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre
investida”.
Considerando que o artigo 158 da Lei 341/99, prevê que “é assegurado ao servidor o
direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova
pericial.”
Considerando que o processo Disciplinar, conforme aponta o artigo 151 da Lei 341/99,
deverá ser “conduzido por comissão composta de 3(três) servidores estáveis designados pela
autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente.”

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar as
irregularidades constantes do Ofício/SEMGE/PAD Nº 070/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal A.F.A, vigia,
matrícula 38025, lotado na Secretaria Municipal de Gestão, nos termos da Lei Municipal 341/99
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) e demais legislações vigentes.
Art. 2º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior funcionará no feito a
Comissão Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar
composta pelos servidores efetivos e membros titulares Jessimar Silva Alves, Presidente, e Warribe
Lima de Siqueira e Gefter Souza Fróes, (Decreto nº 10.465, de 10 de janeiro de 2022).
Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos
termos do artigo 152 da Lei 341/99;
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Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão promoverá a tomada de
depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova,
recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos
fatos, conforme prescrito no Artigo 157 da Lei 341/1999.
Art. 5º. A Comissão, ora designada, terá prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta Portaria para concluir a apuração dos fatos, podendo tal prazo ser prorrogado, caso
a Comissão julgue necessário, pelo que, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral
aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final,
conforme previsão contida no Art. 154, da Lei nº 341/99.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Eunápolis-BA, 18 de Novembro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão
Decreto 10.514/2022
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PORTARIA/SEMGE/PAD Nº 040 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 59, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,
concomitante com o art. 50, inciso XIV, da Lei Municipal 1.241/2021, bem como Decreto nº 10.514/2022
e Decreto nº 10.520/2022.
RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar as irregularidades
constantes do Ofício/SEMGE/PAD Nº 071/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Gestão, e os fatos que
sejam conexos a elas, em face da servidora pública municipal D.R.M, cargo (sob sigilo), matrícula (sob
sigilo), nos termos da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) e
demais legislações vigentes.
Art. 2º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior funcionará no feito a Comissão
Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar composta
pelos servidores efetivos e membros titulares Jessimar Silva Alves, Presidente, Gefter Souza Fróes e
Eliardo Silva Prado em substituição a servidora Warribe Lima de Siqueira que se declarara impedida em
razão de foro íntimo (Decreto nº 10.465, de 10 de janeiro de 2022).
Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos termos do artigo
152 da Lei 341/99;
Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos,
acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, conforme prescrito
no Artigo 157 da Lei 341/1999.
Art. 5º. A Comissão, ora designada, terá prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação
desta Portaria para concluir a apuração dos fatos, podendo tal prazo ser prorrogado, caso a Comissão
julgue necessário, pelo que, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus
trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final, conforme
previsão contida no Art. 154, da Lei nº 341/99.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Eunápolis-BA, 08 de novembro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão
Decreto 10.514/2022

Rua Arquimedes Martins, s/n - Bairro Centauro, Eunápoli/BA-CEP: 45822-060 / (73) 3261-5810
www.eunapolis.ba.gov.br
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PORTARIA/SEMGE/PAD Nº 038 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
A.J.C, e designa os membros da Comissão Permanente
de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo
Administrativo Disciplinar e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 59, inciso IV, da Lei Orgânica
do Município, concomitante com o art. 50, inciso XIV, da Lei Municipal 1.241/2021, bem como
Decreto nº 10.514/2022 e Decreto nº 10.520/2022.
Considerando os termos do Ofício/SEMGE/PAD Nº 041/2022, de 23 de Agosto de
2022, encaminhado pelo Ilmo. Secretário Municipal de Gestão à Comissão Permanente de
Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar do Município de
Eunápolis, solicitando a adoção das providências, cabíveis, inclusive, com a instauração de
Procedimento Apuratório, em desfavor do servidor A.J.C, Motorista, matrícula nº 6707, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando que conforme narrado no ofício: “... Foi notificado pela Procuradoria
Jurídica da Saúde, Comunicação Interna n.° 073/2021, que o servidor público acima identificado
estava na posse do veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano modelo 2016, de placa policial PKA5894,
RENAVAM 1092961493, nos dias 10/12/2018, 18/12/2020, 18/01/2021, 13/03/2017 e 25/05/2021,
tendo o supostamente cometido infração de trânsito, qual seja: trafegar com velocidade superior à
permitida, bem como conduzir veículo sem cinto de segurança, conforme o relatório de multas do
automóvel em anexo. Assim, além de infração de trânsito, os fatos ora narrados acarretam em
possível falta funcional do Estatuto do Servidor Público Municipal ...”
Considerando que conforme relatório anexo a Comunicação Interna nº 73/2021 da
Procuradoria Jurídica – Saúde, verificou-se a existência de as 05 (cinco) infrações de trânsito
atribuídas ao referido servidor, as quais perfazem o valor total de R$845,81 (oitocentos e quarenta e
cinco reais e oitenta e um centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL

VALOR

INFRAÇÃO
10/12/2018

VELOC MAX SUP 20% ATE 50%

BR 101 KM 707 UF-BA

R$195,13

EUNÁPOLIS
18/12/2020

CONDUTOR S/CINT DE SEG

BR 101 KM 715 UF-BA

R$195,23

EUNÁPOLIS
18/01/2021

VELOC MAX SUP 20% ATE 50%

AV SUDOESTE PROXIMO AO N

R$130,16

92 SBC
EUNÁPOLIS
13/03/2017

TRANS VELOC SUP ATE 20 P/C

AV GETULIO VARGAS X ENG

R$130,16

EDUARDO PIRES 2554SCB
EUNÁPOLIS
23/05/2021

VELOC MAX SUP 20% ATE 50%

BR

101

KM

717,585

-

R$195,13

EUNÁPOLIS

Considerando ainda que as infrações apontadas no Relatório estão disciplinadas na
Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Considerando que o art. 118 da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis), dispõe que são deveres do servidor: I exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo; II ser leal às instituições a que servir; III observar as normas legais
e regulamentares; IV cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VII zelar
pela economia do material e a conservação do patrimônio público; IX manter conduta compatível
com a moralidade administrativa.
Considerando que o art. 119, da Lei Municipal 341/99 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis), dispõe que é proibido ao servidor: XV proceder de forma
desidiosa.
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Considerando que o Artigo 129 da Lei 341/99 prevê como penalidades disciplinares as
de Advertência, Suspensão, Demissão, Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de
cargo em comissão; destituição de função de confiança.
Considerando que o Estatuto do Servidor Público Municipal prevê em seu artigo 130
que “na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.”
Considerando que nos que termos do Artigo 145 e 146 da Lei Municipal 341/99
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) dispõem que “a autoridade que tiver
ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa” e
ainda que, “As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade”.
Considerando que conforme preconiza o artigo 150 da Lei 341/99, “O processo
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre
investida”.
Considerando que o artigo 158 da Lei 341/99, prevê que “é assegurado ao servidor o
direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova
pericial.”
Considerando que o processo Disciplinar, conforme aponta o artigo 151 da Lei 341/99,
deverá ser “conduzido por comissão composta de 3(três) servidores estáveis designados pela
autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente.”

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar as
irregularidades constantes do Ofício/SEMGE/PAD Nº 041/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal A.J.C, motorista,
matrícula 6707, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei Municipal 341/99
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis) e demais legislações vigentes.
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Art. 2º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior funcionará no feito a
Comissão Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar
composta pelos servidores efetivos e membros titulares Jessimar Silva Alves, Presidente, e Warribe
Lima de Siqueira e Gefter Souza Fróes, (Decreto nº 10.465, de 10 de janeiro de 2022).
Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos
termos do artigo 152 da Lei 341/99;
Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão promoverá a tomada de
depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova,
recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos
fatos, conforme prescrito no Artigo 157 da Lei 341/1999.
Art. 5º. A Comissão, ora designada, terá prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta Portaria para concluir a apuração dos fatos, podendo tal prazo ser prorrogado, caso
a Comissão julgue necessário, pelo que, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral
aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final,
conforme previsão contida no Art. 154, da Lei nº 341/99.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Eunápolis-BA, 07 de Novembro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão
Decreto 10.514/2022

Página 4 de 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJGQUNDQUVBMTLFRDEZME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

