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Prefeitura Municipal de
Salinas da Margarida publica:
• Decreto Nº 358 De 10 De Fevereiro De 2021 - Nomeia membros para
comporem a comissão permanente de sindicância e de Processo
Administrativo Disciplinar e dá outras providências.
• Aviso De Cancelamento De Licitação Pregão Eletrônico Nº 19/2021 Contratação de empresa para aquisição parcelada de materiais e
equipamentos de informática para atender às necessidades da secretaria
municipal de saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social de
Salinas da Margarida/Ba.
• Pregão Eletrônico Nº. 20/2021/SRP - Seleção de propostas para
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e hort frut
para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social
e os programas do serviço de convivência vinculados a esta secretaria
através do Sistema de Registro de Preços.
• Pregão Eletrônico Nº. 22/2021/SRP - Seleção de propostas para
contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de
máquinas pesadas (trator de esteira, pá carregadeira e retroescavadeira),
por hora trabalhada, incluindo motorista, alimentação, combustível e
manutenção, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços
Públicos do Município de Salinas da Margarida.

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lidio Pena s/n
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Decretos
DECRETO Nº 358 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO
PERMANENTE
DE
SINDICÂNCIA
E
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, ESTADO DA BAHIA, usando da
competência que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 214, da Lei Complementar nº 001/2009, o qual
estabelece que o Município constituirá por Decreto a Comissão de Sindicância e de
Processo Administrativo Disciplinar;
CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na sindicância e no processo
disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço
público, envolvendo a Administração Direta, servidores públicos municipais, empresas
ou particulares contratados e bens patrimoniais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão Permanente de Sindicância e de Processo
Administrativo Disciplinar, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, com a finalidade de desenvolver atividades de caráter apuratório e
processante, relativas a eventuais irregularidades administrativas no serviço público e
suas consequentes responsabilidades, envolvendo servidores públicos municipais,
empresas ou particulares contratados ou bens patrimoniados pertencentes ao acervo
municipal.
Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo
Disciplinar será composta por 03 (três) servidores públicos efetivos e estáveis da
Administração Pública de Salinas da Margarida-BA, a seguir relacionados:
I - José Raimundo Neves de Jesus, matrícula funcional nº 1157, ocupante do cargo
efetivo de Professor N 1;
II - Patrícia Teixeira Oliveira, matrícula funcional nº 1967, ocupante do cargo efetivo de
Secretária Escolar;
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III - Roberval Teles de Oliveira, matrícula funcional nº 1983, ocupante do cargo efetivo
de Almoxarife;
IV – Aline Maria Santos Assunção, matrícula funcional nº 2029, ocupante do cargo
efetivo de Secretário Escolar;
V – Aline Correia Lima, matrícula funcional nº 2019, ocupante do cargo efetivo de
Auxiliar de Serviços Gerais;
VI – Nilma Santos Gomes da Silva, matrícula nº 2012, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais;
VII – Jumário dos Santos Falcão, matrícula nº 2021, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais;
§ 1º Em caso de afastamento definitivo de algum dos membros da Comissão, será
designado servidor substituto, efetivo e estável, pelo período que remanescer ao
substituído.
§ 2º No caso de afastamento temporário de algum dos membros da Comissão, se
necessário, será designado servidor substituto, efetivo e estável, pelo respectivo
período.
Art. 3º - Os membros que atuarão em cada caso concreto serão designados por
Portaria do Secretário Municipal de Administração, em sistema de revezamento,
compondo-se cada Comissão com, no mínimo, 03 (três) membros.
§ 1º O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, quando da designação
dos membros da Comissão, indicará, dentre eles, o presidente, que deverá ser
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade
igual ou superior ao do indiciado.

§ 2º Não poderá participar da Comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
§ 3º Os membros designados para atuar em Processo de Sindicância não poderão
trabalhar no Processo Administrativo Disciplinar cuja instauração resultou daquele.
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Art. 4º - A designação para integrar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar, constitui encargo de natureza obrigatória, excetuando-se os
casos de suspeição e impedimentos legais.
Art. 5º - A participação dos servidores na Comissão Permanente de Sindicância e
Processo Administrativo Disciplinar dar-se-á sem prejuízo do exercício de suas
respectivas atribuições funcionais.
Art. 6º - Os membros da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo
Administrativo Disciplinar deverão atender aos regramentos previstos neste Decreto,
além dos ritos e procedimentos estipulados no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Salinas da Margarida, aplicáveis ao objeto deste.
Art. 7º - Sempre que houver necessidade de designação de Defensor Dativo, o
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar poderá proceder a sua regular nomeação, desde que esta recaia sobre
servidor que seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível
de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
Art. 8º - As oitivas colhidas na instrução dos Processos de Sindicâncias ou Disciplinares
serão, preferencialmente, gravadas em sistema de áudio e vídeo e permanecerão
arquivados em mídia própria anexada aos autos.
§ 1º Não haverá transcrição das oitivas nos processos onde houver gravação das
sessões em áudio e vídeo, sendo lavrada ata contendo a descrição e qualificação dos
presentes, horário de início e término da sessão, bem como eventuais acontecimentos
que não tenham, por qualquer motivo, sido captados em áudio e vídeo.
§ 2º O acesso ao teor das oitivas será condicionado aos legitimados para tal e
acontecerá mediante solicitação por escrito nos autos, sempre observado o custeio
prévio do valor da mídia que será entregue ao solicitante.
§ 3º No caso de não existirem recursos técnicos ou na ocorrência de quaisquer óbices
à gravação em áudio e vídeo das oitivas, estas acontecerão normalmente, sendo seu
teor transcrito em ata assinada pelos presentes.
Art. 9º - A instituição de uma Comissão Permanente de Sindicância e Processo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CH84/SGVJAWYBW3F3MT5TW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Salinas da Margarida

Quinta-feira
11 de Fevereiro de 2021
5 - Ano - Nº 5411

Administrativo Disciplinar não impede o Chefe do Poder Executivo de nomear uma
Comissão Especial para realizar apurações similares à que compete a essas, bem como
sobre qualquer outro assunto de interesse da Administração, podendo escolher seus
membros livremente dentre os servidores públicos efetivos e estáveis que compõem o
quadro de pessoal desta Municipalidade, inclusive dentre os membros da Comissão
Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.
Art. 10 - Os membros da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo
Administrativo Disciplinar farão jus à gratificação prevista no Artigo 95, da Lei
Complementar nº 001/2009,.
Art. 11 - A Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo
Disciplinar instituída por este Decreto terá vigência até a data de 31 de dezembro de
2022.
Parágrafo único. Após o prazo previsto no caput deste artigo, a Comissão deverá ser
renovada em, no mínimo, 1/3 de seus membros.

Art. 12 - As Comissões de Processo de Sindicância e de Processo Administrativo
Disciplinar em andamento serão mantidas até a conclusão dos respectivos processos.
Art. 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinas da Margarida, 10 de fevereiro de 2021

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito Municipal
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Licitações
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