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ESTADO DA BAHIA
asdasdadsDE EUNÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA/SEMGE/PAD Nº 041 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
J.W.T.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 051/2022, 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 J.W.T.S, chefe de divisão, matrícula nº 54630.
Considerando que conforme narrado no ofício: “... Foi notificado pela Procuradoria
Jurídica, Comunicação Interna n.°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 1692, RENAVAM
1162077376, nos dias o 14/05/2021 e 21/06/2021, tendo supostamente cometido infrações de
trânsito, qual seja: trafegar com velocidade superior à permitida e ultrapassar na contramão, o
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 02 (duas) infrações de trânsito
atribuídas ao referido servidor, as quais perfazem o valor total de R$ 1.597,83 (um mil quinhentos e
noventa e sete e oitenta e três centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL

VALOR

INFRAÇÃO
14/05/2021

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-101-KM-196,7

R$130,16

SALVADOR-BA
21/06/2021

ULT CONTMÃO DIV CONT AMAR

BR-101-KM-187 -

R$1467,67

SALVADOR-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
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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 051/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal J.W.T.S, chefe de
divisão, matrícula 54630, 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,
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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, 21 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 042 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
F.A.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 049/2022, 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 F.A.S, Motorista, matrícula nº 6850, lotado no
Secretaria Municipal de Saúde.
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 22/06/2020 e 15/07/2021, tendo supostamente cometido infrações de trânsito,
qual o seja: trafegar com velocidade superior à permitida e deixar de parar no acostamento a direita,
para cruzar pista ou entrar a direita, conforme relatório de multas do automóvel o 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 02 (duas) infrações de trânsito
atribuídas ao referido servidor, as quais perfazem o valor total de R$ 325,39 (trezentos e vinte cinco
reais e trinta e nove centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL
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INFRAÇÃO
22/06/2020

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-101-KM-196,7

R$130,16

SALVADOR-BA
15/07/2021

DEIXAR

DE

ACOSTAMENTO

PARAR
À

NO

DIREITA,

BR-101-KM-167

R$195,23

SALVADOR-BA

P/CRUZAR PISTA OU ENTRAR À
ESQUERDA

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 049/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal F.A.S, motorista,
matrícula 6850, 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.
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,
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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, 21 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 045 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
J.S.F, 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 048/2022, 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 J.S.F, Motorista, matrícula nº 51.154, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde.
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 30/03/2020 e 28/05/2020, tendo supostamente cometido infrações de
trânsito, qual seja: trafegar com velocidade superior à permitida e ultrapassar na contramão, o
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 02 (duas) infrações de trânsito
atribuídas ao referido servidor, as quais perfazem o valor total de R$1.597,51(um mil quinhentos e
noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL

VALOR

INFRAÇÃO

30/03/2020

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-324-KM-620 UFBA

R$130,16

SALVADOR-BA
28/05/2020

ULT

CONTMÃO

DIV

AMAR

CONT BR-101-KM- 388 UFBA

R$1467,35

SALVADOR-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
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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 048/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal J.S.F, motorista,
matrícula 51154, 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.
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.
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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, 21 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 048 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
A.R.I, 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 050/2022, 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.R.S, motorista, matrícula nº 36756, lotado na
Secretaria Municipal de Assistência Social.
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, nos dias o 31/07/2021 e 01/08/2021, tendo supostamente cometido 06 (seis) infrações
de trânsito por trafegar com velocidade superior à permitida, conforme relatório de multas do o
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 06 (seis) infração de trânsito atribuídas
ao referido servidor, as quais perfazem o valor total de R$911,10 (novecentos e onze reais e dez
centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL

VALOR

INFRAÇÃO

01/08/2021

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-324-KM-620

R$130,16

SALBADOR-BA
31/07/2021

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-101-KM 540,700

R$130,16

SALVADOR-BA
31/07/2021

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-101-KM-540,270

R$130,16

SALVADOR-BA
31/07/2021

VELOC MAX SUP 20% ATE 50%

BR-101-KM- 366,950

R$195,23

SALVADOR-BA
31/07/2021

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-101-KM-348,200

R$130,16

SALVADOR-BA
01/08/2021

VELOC MAX SUP 20% ATE 50%

BR-101-KM-405,100

R$195,23

SALVADOR-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.
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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 050/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal A.R.S, motorista,
matrícula 36756, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 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, 21 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 50 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
A.T.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 Nº045/2022, 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.T.S, motorista, matrícula nº 8523, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde.
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 2599, RENAVAM
1162078992, no dia o 21/01/2021, 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) infrações de trânsito
atribuídas ao referido servidor, as quais perfazem o valor total de R$880,41 (oitocentos e oitenta
reais e quarenta e um centavos), conforme planilha.
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DATA DA

DESCRIÇÃO

LOCAL

VALOR

INFRAÇÃO
21/01/2021

VELOC MAX SUPERIOR A 50%

BR-10-KM-566,6

R$880,41

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 045/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal A.T.S, motorista,
matrícula nº 8523, 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.
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
Página 3 de 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJVENKJFODMYQKZCRDI2M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Novembro de 2022
21 - Ano XIII - Nº 8566

Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
asdasdadsDE EUNÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

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, 21 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 049 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Determina
a
instauração
de
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor
A.A.M, 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 044/2022, 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.A.M, chefe de divisão, matrícula nº 34531,
lotado no Secretaria Municipal de Educação.
Considerando que conforme narrado no ofício: “... Foi notificado pela Procuradoria
Jurídica da Saúde, Comunicação Interna nº 073/2021, que o servidor público acima identificado
estava na posse do veículo MMC/L200 TRITON SPT GL, ano modelo 2019, de placa policial PLJ 5670,
RENAVAM 1173071048, no dia 21/11/2019, tendo supostamente cometido infração de trânsito, O
qual seja: trafegar com velocidade superior a permitida, conforme relatório de multas o 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) infrações de trânsito
atribuídas ao referido servidor, as quais perfazem 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
21/11/2019

TRANS VELOC SUP ATE 20%

BR-101-KM-209,1

R$130,16

SALVADOR-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”.
Página 2 de 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJVENKJFODMYQKZCRDI2M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Novembro de 2022
24 - Ano XIII - Nº 8566

Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
asdasdadsDE EUNÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

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 044/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Gestão, e os fatos que sejam conexos a elas, em face servidor público municipal A.A.M, chefe de
divisão, matrícula 34531, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 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, 21 de Novembro de 2022.

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