
 

1 

 

 

PORTARIA Nº 07/2015 

Instaura Processo Administrativo e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS – 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e  

Considerando as constatações da Comissão Especial de Auditoria para 

Estudo, Avaliação e Diagnóstico dos procedimentos de formação de 

turmas e ocupação de salas de aula, instituída pelo Decreto nº 162/2015, 

de 02 de março de 2015;   

Considerando o princípio da eficiência na gestão de recursos humanos 

e o compromisso da Administração com a qualidade do serviço público e 

a garantia dos direitos e vantagens dos servidores; 

Considerando que é interesse desta Administração Municipal assegurar 

e garantir aos servidores públicos municipais, o exercício irrestrito do 

direito à ampla defesa e ao contraditório, consubstanciado no devido 

processo legal; 

Considerando o número excessivo de servidores públicos municipais 

que deixaram de comparecer ao seu local de trabalho por período 

superior a 30(trinta) dias, sem justificativa; 

Considerando, que deve a Administração Pública pautar seus atos e 

procedimentos sob o prisma dos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; 

Considerando por derradeiro o EDITAL DE NOTIFICAÇÃO divulgado 

no Diário Oficial do Município, em 19/11/2013, Edição 1626, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO 

para verificar o suposto abandono de função pública, previsto no artigo 

137, inciso II, da Lei Municipal nº 617, de 26 de dezembro de 2003, 

praticado pelo servidor concursado Antenogenes Roberval Arruda de 

Oliveira, matrícula nº 3855, admissão 12/06/2000. 

 

 

Art. 2º- O Processo Administrativo, por sua natureza administrativa, 

deverá assegurar ao servidor o direito ao contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos da Constituição 

Federal. 

Art. 3º- Fica a Comissão do PROCESSO ADMINISTRATIVO composta 

dos seguintes servidores: 

 I – Titulares: 

Márcia Rasia Figueiredo, Mat. 2211 – Presidente 

Nádia Maria Aires de Alencar Aquino, Mat. 2737 – Secretária 

Marama Cunha Xavier de Vasconcelos, Mat. 2195 – Membro 

 II- Suplentes: 

Dalzige Pires Pimentel Ataíde, Mat. 6661 – Suplente  

Lucileide Ribeiro do Carmo, Mat. 2079 – Suplente  

Aldite Silva de Souza, Mat. 6188 – Suplente  

Art. 4º- A Comissão terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data de publicação desta Portaria, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, 

para concluir a apuração dos fatos, devendo observar as disposições 

contidas na Legislação Municipal. 

Art. 5º- Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a 

toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá 

colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.  

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se. 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 02 de setembro de 

2015. 

Cosme Uilson Ferreira de Carvalho 

Secretário Municipal de Educação 

 

 


