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PORTARIA Nº 060/2019 
 
 

“Designa membros para a Comissão de Sindicância 
Administrativa, e dá outras providências.” 
 

 
MUNICÍPIO DE CARATINGA, por seu prefeito municipal, no uso da atribuição que lhe confere 
a legislação vigente e, 
 
Considerando a necessidade de designação de sindicância administrativa para apurar 
responsabilidades por possíveis pagamentos à empresa prestadora de serviços de locação de 
veículos na Secretaria Municipal de Saúde, que podem configurar faltas administrativas previstas 
no Estatuto dos Servidores e prejuízos aos cofres públicos; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Determinar a instauração de Comissão de Sindicância Administrativa para apuração de 
responsabilidades por possíveis pagamentos à empresa prestadora de serviços de locação de 
veículos na Secretaria Municipal de Saúde, que podem configurar faltas administrativas previstas 
no Estatuto dos Servidores e prejuízos aos cofres públicos, nas pessoas dos seguintes servidores: 
 
I - Cristiano Lúcio da Silva, matrícula n° 17.237-5, que a presidirá; 
 
II - Lourdes Aparecida Rodrigues, matrícula nº 10.387-0 (membro); 
 
III - Ana Maria da Silveira C. Fontoura, procuradora municipal, matrícula nº 2303-5. 
 
Art. 2º A comissão exercerá suas atividades com, autonomia, independência e imparcialidade, 
assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos, devendo buscar as informações iniciais 
junto à quaisquer das Secretarias Municipais e/ou gabinete. 
 
Art. 3º A Comissão deverá concluir a instrução da sindicância dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogáveis uma única vez, por igual período e relevante motivo, contados da publicação 
desta Portaria. 
 
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município. 
 

Caratinga-MG, 17 de junho de 2019. 
 

Welington Moreira de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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