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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 04.2020 PGM - CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE E INSTAURA
INQUÉRITO PARA AVERIGUAR SOBRE A DEMISSÃO DE MARCOS DE ALMEIDA
SANTANA
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas
atribuições legais na forma do artigo 155 da Lei nº 822, de 14 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO o Requerimento nº 006191/2019, formulado pelo ex-servidor MARCOS
DE ALMEIDA SANTANA, que requer a sua reintegração ao cargo de Oficial Administrativo,
sob a alegação de que foi demitido irregularmente em dezembro/2011, e sem que lhe fosse
assegurada a ampla defesa e o contraditório;
CONSIDERANDO que, às fls. 19 do Requerimento nº 006191/2019, consta o Parecer da
lavra da Dra. Sibéria Faria Monteiro Nobre, emitido nos autos do PA nº 008998.01.11, que
recomenda a notificação do Requerente a apresentar justificativa (defesa), o que não foi
observado pelo então Secretário de Administração Sr. Ednilton Pereira Barreto;
CONSIDERANDO que a documentação que instrui o requerimento do ex-servidor possui
indícios de que tenha siso desrespeitado o devido processo legal (CF, art. 5º, LV); e,
CONSIDERANDO que os atos nulos, portadores de vícios insanáveis, ou expressamente
declarados nulos por disposição expressa de lei podem ser invalidados a qualquer tempo;
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo para apurar as circunstâncias da demissão do exChave de verificação: domtdf003477c224062020
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servidor MARCOS DE ALMEIDA SANTANA, ocorrida em Dezembro/2011, se esta decorreu
de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou motivada por arbitrariedade
da autoridade ou de qualquer ato repugnável, passível de sua anulação e reintegração do
mesmo.
Art. 2º - Nomear os servidores públicos Dra. SIBÉRIA FARIAS MONTEIRO NOBRE,
THEMIS P. SIQUARA MOREIRA e VINÍCIO RIBEIRO ARRUDA, sob presidência da
primeira, para compor a Comissão a instruir o processo administrativo com o objetivo de
apurar a suposta irregularidade alegada pelo ex-servidor para a sua demissão, emitindo
relatório conclusivo a ser submetido à Autoridade Superior.
Parágrafo único: Com a publicação desta Portaria, comunique-se imediatamente ao
Secretário de Administração e ao ex-servidor, este por Carta com AR – Aviso de
Recebimento, para tomarem ciência dos termos do inquérito, e a este último para, no prazo
do art. 169 c/c art. 174, Lei nº 822/2014, apresentar defesa e produzir outras provas,
querendo.
Art. 3º - A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir os trabalhos, apresentando
relatório circunstanciado, prorrogando-se por igual período caso seja necessário, ou por
prazo superior, desde que as limitações funcionais e administrativas impostas pela
pandemia do coronavírus não demande nova prorrogação.
Parágrafo único: Requisitem-se de outros departamentos, especialmente da Diretoria de
Recursos Humanos, a documentação e informações que entender necessária à instrução do
feito, inclusive para certificar se contra o ex-servidor existe:
a. O registro de outra punição disciplinar;
b. Se o ex-servidor foi formalmente notificado da decisão de fls. 19v dos autos do
processo nº 008998.01.11; e,
c. Se a decisão que determinou a demissão foi publicada no Diário Oficial do Município.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador Geral de Teixeira de Freitas-BA, 22 de Junho de 2020.

Paulo Américo Barreto da Fonseca
Procurador Geral do Município

PORTARIA 05.2020 PGM - CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE E INSTAURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR CONDUTA
Chave de verificação: domtdf003477c224062020
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SUPOSTAMENTE IRREGULAR DA SERVIDORA SIRLENE BERNARDINA SILVA
BONGESTAB.
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas
atribuições legais na forma do artigo 155 da Lei nº 822, de 14 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO os termos da Circular Interna de nº 042/2020, do Secretário Municipal de
Assistência Social, noticiando sobre o abandono das funções de Assistente Social pela
servidora SIRLENE BERNARDINA SILVA BONGESTAB, matrícula nº 26525;
CONSIDERANDO que a conduta da servidora, a ser apurada, caracteriza infração
disciplinar grave, qual seja abandono de cargo, e sendo imperioso assegurar à mesma a
ampla defesa, conforme preceito constitucional do artigo 5º, inciso LV, da Constituição
Federal, e artigos 165 e 169, ambos da Lei nº 822/2014;
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar para apurar suposto abandono de
cargo pela servidora SIRLENE BERBARDINA SILVA BONGESTAB, matrícula nº 26.525,
Assistente Social contratada pelo Processo Seletivo REDA, lotada na Secretaria Municipal
de Assistência Social.
Art. 2º - Nomear os servidores públicos Dra. SIBÉRIA FARIAS MONTEIRO NOBRE,
THEMIS P. SIQUARA MOREIRA e VINÍCIO RIBEIRO ARRUDA, sob presidência da
primeira, compor o presente procedimento administrativo com o objetivo de apurar a suposta
irregularidade cometida pela servidora.
Parágrafo primeiro: Considerando que há evidentes indícios de abandono de cargo, fato
noticiado na CI SMAS nº 042/2020, como ocorrido no mês de Abril/2020, para evitar prejuízo
ao Erário, determino a suspensão de todo e qualquer pagamento de vencimento e/ou
remuneração à mesma, até a conclusão deste Processo Administrativo Disciplinar.
Parágrafo segundo: Com a publicação desta Portaria, comunique-se imediatamente ao
Secretário de Assistência Social e ao servidor, através de CARTA com AR – Aviso de
Recebimento para tomarem ciência dos termos da investigação, e a este para apresentar
defesa, querendo.

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos,
apresentando relatório circunstanciado, prorrogando-se por igual período caso seja
necessário, ou por prazo superior, diante da pandemia do coronavírus.
Parágrafo único: Considerando que a Secretaria de Assistência Social não juntou qualquer
documento relativo à vida funcional da servidora, requisitem-se fichas de registros, cópias
de documentos pessoais e comprovante de endereço da mesma.
Chave de verificação: domtdf003477c224062020
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Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador Geral de Teixeira de Freitas-BA, 22 de Junho de 2020.

Paulo Américo Barreto da Fonseca
Procurador Geral do Município

PORTARIA 06.2020 PGM - CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE E INSTAURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR CONDUTA
SUPOSTAMENTE IRREGULAR DO SERVIDOR LIVIO TOLENTINO
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas
atribuições legais na forma do artigo 155 da Lei nº 822, de 14 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO os termos da Circular Interna de nº 043/2020, do Secretário Municipal de
Assistência Social, noticiando sobre o abandono das funções de Educador Social pelo
servidor LIDIO TOLENTINO, matrícula nº 26517;
CONSIDERANDO que a conduta do servidor, a ser apurada, caracteriza infração disciplinar
grave, qual seja abandono de cargo, e sendo imperioso assegurar ao mesmo a ampla
defesa, conforme preceito constitucional do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e
artigos 165 e 169, ambos da Lei nº 822/2014;
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar para apurar suposto abandono de
cargo pelo servidor LIVIO TOLENTINO, matrícula 26.517, Educador Social contratado pelo
Processo Seletivo REDA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º - Nomear os servidores públicos Dra. SIBÉRIA FARIAS MONTEIRO NOBRE,
THEMIS P. SIQUARA MOREIRA e VINÍCIO RIBEIRO ARRUDA, sob presidência da
primeira, compor o presente procedimento administrativo com o objetivo de apurar a suposta
irregularidade cometida pelo servidor.
Parágrafo primeiro: Considerando que há evidentes indícios de abandono de cargo, fato
noticiado na CI SMAS nº 043/2020, como ocorrido no mês de Abril/2020, para evitar prejuízo
ao Erário, determino a suspensão de todo e qualquer pagamento de vencimento e/ou
remuneração ao mesmo, até a conclusão deste Processo Administrativo Disciplinar.
Parágrafo segundo: Com a publicação desta Portaria, comunique-se imediatamente ao
Chave de verificação: domtdf003477c224062020
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Secretário de Assistência Social e ao servidor, através de CARTA com AR – Aviso de
Recebimento para tomarem ciência dos termos da investigação, e a este para apresentar
defesa, querendo.

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos,
apresentando relatório circunstanciado, prorrogando-se por igual período caso seja
necessário, ou por prazo superior, diante da pandemia do coronavírus.
Parágrafo único: Considerando que a Secretaria de Assistência Social não juntou qualquer
documento relativo à vida funcional do servidor, requisitem-se fichas de registros, cópias de
documentos pessoais e comprovante de endereço da mesma.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador Geral de Teixeira de Freitas-BA, 22 de Junho de 2020.

Paulo Américo Barreto da Fonseca
Procurador Geral do Município

PORTARIA 07.2020 PGM - CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE E INSTAURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR CONDUTA
SUPOSTAMENTE IRREGULAR DO SERVIDOR EDVIN SANTOS OLIVEIRA
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas
atribuições legais na forma do artigo 155, da Lei Municipal nº 822, de 14 de dezembro de
2014.
CONSIDERANDO o recebimento de denúncia oriunda da Secretaria Municipal de Saúde,
através da CI SMS nº 349, de 11.05.2020, acompanhada de diversos documentos e um pen
drive;
CONSIDERANDO que, prima facie, a conduta dos Servidores a ser apurada, caracteriza
infração disciplinar grave, por violar o disposto no art. 128, incisos IX e X, assim como das
infrações descritas nos incisos I, XV e XVIII, do art. 129, ambos da Lei 822/2014 – Estatuto
do Servidor Público Municipal, mas, sendo imperioso assegurar ao mesmo a ampla defesa,
conforme preceito constitucional do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e artigos
165 e 169, ambos da Lei nº 822/2014;
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RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar suposta conduta
incompatível com os princípios da administração pública, dentre os quais o da moralidade
administrativa, e até caracterizador de improbidade administrativa, em face de EDVIN
SANTOS OLIVEIRA, Fiscal Sanitário, matrícula 14.338, lotado no Departamento de
Vigilância Sanitária em Saúde deste Município.
Art. 2º - Nomear os servidores públicos Dra. SIBÉRIA FARIAS MONTEIRO NOBRE,
THEMIS P. SIQUARA MOREIRA e VINÍCIO RIBEIRO ARRUDA, sob a presidência da
primeira, para compor o presente procedimento administrativo com o objetivo de instruí-lo
até a emissão do Relatório a ser submetido à Autoridade Superiora.
Parágrafo único: Com a publicação desta Portaria, comunique-se imediatamente ao
Secretário Municipal de Saúde e ao servidor, este por Carta com AR – Aviso de
Recebimento, para tomarem ciência dos termos da investigação, e a este para, no prazo do
art. 163, inciso II, da Lei nº 822/2014, apresentar defesa, querendo.
Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos,
apresentando relatório circunstanciado, prorrogando-se por igual período caso seja
necessário, e desde que as limitações funcionais e administrativas impostas pela pandemia
do coronavírus não demande nova prorrogação.
Parágrafo único: Requisitem-se de outros departamentos, especialmente da Diretoria de
Recursos Humanos, a documentação e informações que entender necessária à instrução do
feito, inclusive para certificar se contra o servidor investigado existe o registro de outra (s)
punição (ões) disciplinar (es).
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador Geral de Teixeira de Freitas-BA, 22 de Junho de 2019

Paulo Américo Barreto da Fonseca
Procurador Geral do Município

PORTARIA 08.2020 PGM - CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE E INSTAURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR CONDUTA
SUPOSTAMENTE IRREGULAR DO SERVIDOR ANA PAULA SANTOS DA COSTA
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas
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atribuições legais na forma do artigo 155 da Lei nº 822, de 14 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO os termos da Circular Interna de nº 045/2020, do Secretário Municipal de
Assistência Social, noticiando sobre o abandono das funções de Auxiliar de Serviços Gerais
pela servidora ANA PAULA SANTOS DA COSTA, matrícula nº 15741;
CONSIDERANDO que a conduta da servidora, a ser apurada, caracteriza infração
disciplinar grave, qual seja abandono de cargo, e sendo imperioso assegurar à mesma a
ampla defesa, conforme preceito constitucional do artigo 5º, inciso LV, da Constituição
Federal, e artigos 165 e 169, ambos da Lei nº 822/2014;
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar para apurar suposto abandono de
cargo pela servidora efetiva ANA PAULA SANTOS DA COSTA, matrícula 15741, Auxiliar de
Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º - Nomear os servidores públicos Dra. SIBÉRIA FARIAS MONTEIRO NOBRE,
THEMIS P. SIQUARA MOREIRA e VINÍCIO RIBEIRO ARRUDA, sob presidência da
primeira, compor o presente procedimento administrativo com o objetivo de apurar a suposta
irregularidade cometida pelo servidor.
Parágrafo primeiro: Considerando que há evidentes indícios de abandono de cargo, fato
noticiado na CI SMAS nº 045/2020, como ocorrido no mês de Maio/2020, para evitar
prejuízo ao Erário, determino a suspensão de todo e qualquer pagamento de vencimento
e/ou remuneração à mesma, até a conclusão deste Processo Administrativo Disciplinar.
Parágrafo segundo: Com a publicação desta Portaria, comunique-se imediatamente ao
Secretário de Assistência Social e à servidora, através de CARTA com AR – Aviso de
Recebimento para tomarem ciência dos termos da investigação, e a esta para apresentar
defesa, querendo.

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos,
apresentando relatório circunstanciado, prorrogando-se por igual período caso seja
necessário, ou por prazo superior, diante da pandemia do coronavírus.
Parágrafo único: Considerando que a Secretaria de Assistência Social não juntou qualquer
documento relativo à vida funcional da servidora, requisitem-se fichas de registros, cópias
de documentos pessoais e comprovante de endereço da mesma.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Chave de verificação: domtdf003477c224062020
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Gabinete do Procurador Geral de Teixeira de Freitas-BA, 22 de Junho de 2020.

Paulo Américo Barreto da Fonseca
Procurador Geral do Município
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