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Caratinga, 26 de janeiro de 2022 – ANO X -|Nº 5216– Lei nº 3.357/2013

PORTARIA SMARH Nº 004/2022

“Nomeia Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar  SMARH nº  001/2022,  e  dá  outras
providências”.

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SMARH, por sua
secretária que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 11,
inciso IV, da Lei Municipal nº 3.463, de 14/03/2014, cuja ementa é: “Dispõe sobre a
estrutura administrativa, competência dos órgãos e os cargos em comissão do Poder
Executivo do Município de Caratinga, e dá outras providências”, e,

Considerando o disposto no artigo 2º, do Decreto Municipal nº 15, de 07/01/2021,
cuja ementa é: “Delega competência e estabelece responsabilidades aos secretários
municipais, e dá outras providências”;

Considerando que a notícia relatada no Ofício nº 003/2022/SMAR/PTM, oriundo do
Departamento de Patrimônio, informando que o(a) servidor(a) D G S não comparece
ao local  de trabalho desde o dia 17/01/2022, onde até a presente data,  não foi
possível determinar o motivo da ausência do servidor;

Considerando que o servidor não apresentou nenhuma justificativa das faltas, e que
já superou o prazo para apresentação de atestado médico;

Considerando a suposta infração pelo servidor público do art. 136 inciso I da Lei
Municipal n.1.891/1990 – Estatuto do Servidor Público, e, ainda, que trata-se de
prestação de serviço essencial.

Considerando  a  previsão  legal  para  que  seja  instaurado processo  administrativo
disciplinar contida no artigo 164, inciso III, da Lei Municipal nº 1.891/1990 (Estatuto
do Servidor);

RESOLVE:

Art.  1º  Designar  para  composição  da  Comissão  de  Processo  Administrativo
Disciplinar,  para apuração das faltas injustificadas e suposta infração do art. 136
inciso  I  da Lei  Municipal  n.1.891/1990 – Estatuto do Servidor  Público,  praticada
pelo(a) servidor(a) público(a) municipal D G S, os seguintes servidores do quadro
efetivo para atuarem como membros titulares e suplentes:
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I - membros titulares:

a). Cristiano Lopes de Faria, na condição de presidente da comissão;

b). Roziane do Carmo Albino e Oliveira;

c). Samuel Carlos André Franco;

II - membros suplentes:

a). Joaquim Vicente de Paula Junior;

b). Palmira Nazaret da Silva;

c). Vagno Mourino Alves.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma única vez, por
igual período e relevante motivo, contados da publicação desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.

Caratinga – MG, 26 de janeiro de 2022.

Dilma Aparecida Gonçalves
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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