PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO
Praça Três Poderes nº 194, centro, Riachinho - TO
CNPJ 25.063.926/0001-57
PORTARIA nº 123/2021 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Instaura processo administrativo disciplinar
para apurar a possível pratica de infração
disciplinar consistente no abandono de cargo
público pelo servidor Rerionaldo Rodrigues
Tavares e dá outras providências.

CONSIDERANDO, que aportou ao gabinete do Chefe do Poder Executivo
Municipal, ofício oriundo da Secretaria Municipal de Administração informando acerca
de suposta infração disciplinar cometida pelo servidor Rerionaldo Rodrigues Tavares
consistente na eusencia injustificda ao trabalho por mais de 30 (trinta) dias;

CONSIDERANDO, que a conduta supostamente cometida pelo servidor
assemelha-se ao tipificado na legislação municipal como abandono de cargo, no artigo
166, II do Estatuto do Servidor Público;

CONSIDERANDO AINDA, que é dever da autoridade municipal a
instauração de processo administrativo disciplinar com garantia do contraditório e
ampla defesa, para apurar eventual conduta ilícita dos servidores, como observância
do princípio da legalidade.

O PREFEITO MUNICIPAL, SR. RONAILDO BANDEIRA DA CRUZ, no uso
das atribuições previstas no art. 185,II da Lei Municipal Nº 004/2003, de 23 de maio
de 2003, resolve:

Art.1. Designar comissão para instauração do processo administrativo
disciplinar nos termos do artigo 185 e 186 da Lei Municipal Nº 004/2003, formada
pelos servidores, que sobre apresidencia do primeiro, teram 60 dias para a concluir
os trabalhos.
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I – FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA BANDEIRA, servidora pública
ocupante do cargo de Diretora de Tesoraria , matrícula nº 588-1, lotado na Secretária
Municipal de Administração;
II – FRANCISCO SALES LEONIDAS DE SOUSA, servidor público
ocupante do cargo de Encarregado (A) do Nucleo T. IM. e Fiscalização, matrícula nº
79-1, lotado na Secretaria Municipal de Administração;
III – ODALIA FERREIRA DA SILVA, servidor pública ocupante do cargo
de Diretor pedagogico, matrícula nº 229-2, lotado na Secretaria de Assistência
Educação.

A comissão processante compete realizar o procedimento administrativo
disciplinar e indicar as penalidades aplicáveis ao investigado, subsidiado pelo relatório
da comissão, assegurado o contraditório e a ampla defesa em face do servidor,
Rerionaldo Bandeira Tavares portador do CPF 829.566.181-72 e matrícula: 661 para
investigar a prática de suposto abandono de cargo, em razão das informações
indicadas pela Diretor de Departamento de Recursos Humanos.
O processo Administrativo Disciplinar – PAD, ora instaurado, se dará
mediante as disposições constantes na Lei Municipal nº 004/2003, de 23 de maio de
2003 (Estatuto do Servidor Público de Riachinho/TO).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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