
ESTADO DO PARA

GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJÁS
CNPJ: 84.139.633/0001-75

PORTARIA NO OO7l2023 . GPM - DE T T DE JANEIRO DE 2023.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, ESTADO DO PAú, EXMA ST'

IARA BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuiçôes legais e com fulcro na Lei Orgânica

Municipal;

Considerando o artigo 213 e seguintes, do Estatuto dos Servidores Públicos de

Eldorado do Carajás de 05junho de 2006 e demais regulamentaçóes;

Considerando que é dever da Administração Pública apurar toda e qualqueÍ conduta

irregular dos seus servidores, respeitando os princípios basilares do procedimento

administrativo, em especial a legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, bem

como os princÍpios gerais do direito Íelativos ao contraditório ê amplã deÍesa;

considerando o ofício no 872/2022-GS/SEMED, que encaminha cópia dos autos PA no

202211080355/SEMED, cópia dos autos PA n' 202211080384/SEMED e indica os

seÍvidores efetivos para compor a COMISSÃO DlSClPt INAR.

Considerando o

instauração de

procedimental.

PARECER TÉCN|CO JURíD|Co No 028/2022-PGM, que rrata da

PAD para Íins de esclarecimentos consultivos de legalidade

RESOLVE

AÍt. 1'lnstaurar Processo Administrativo Disciplinar, com o escopo de apurar infração
âdministrativa supostamente praticâda pelo servidor Roberto Barbosa dos Santos,

ocupante do cargo efetivo ProÍessor, inscrito no CPF sob no 650.798.252-00, lotado na

Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista as denúncias contidas no oÍício n"

872/2O22-GS/SEMED, de 12 de dezembro de 2022, oriundo da Secretaria Municipal de

Educação, os autos do PA n" 20221 108035s/SEMED, PA n" 20221 1080384/SEMED, que
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noticiam supostas ofensas do professor a alunos da rede pública municipal , e, suposto

críme de injúria racÍal do mesmo professor a um determínado aluno.

Art. 2" Designar para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar os

servidores: Domingos Oneilson Gaspar, Diretor de Ensino, inscrito no CPF sob no

918.261.013-49, Aparecida da Silva Moraes, Diretora de Planejamento, Orçamento e

Programas Educacionais, inscrita no CPF sob no 724.531 .922-72 e Balduino de Moura

Barreto, Assistente Administrativo Il, inscrito no CPF sob no 947.197.641-34, para, sob

a presidência do primeiro, realizar os trabalhos apurados e apresentar relatório
conclusivo no prazo previsto em Lei.

AÍt. 20 A ComÍssão de Processo Administrativo Disciplinar deverá proceder à

instauraÇão do procedimento com frnalidade de apurar os fatos relatados de possíveis

desvios de conduta praticados pelo servidor.

Art. 30 Para bem cumprir as suas atribuições, a comÍssão terá acesso a toda a
documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer

declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 50 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Eldorado do Carajás/PA, 11 dejaneiro de2023.
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Art. 40 A comÍssão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da

publicação desta portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório frnal,

dando ciência à administração superior desta entidade.

REGISTRE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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- lara Braga MiÉnda


