
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

   
 
 
 

DECRETO Nº 06/2017 GP 

  

ESTABELECE DIRETRIZES PARA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PARA DEMAIS APURAÇÕES NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, AUTARQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE JOAO 

CAMARA/RN. 

  

O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a atuação da Comissão permanente de 

Sindicância, processo administrativo disciplinar e para demais apurações administrativas; 

CONSIDERANDO o disposto no inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal que assegura 

no âmbito administrativo a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação; 

CONSIDERANDO a necessidade de contar com pessoas devidamente preparadas e 

gabaritadas para atuar em processos que exigem apurações de delitos administrativos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, inciso LXVIII da CR de 1988, que estabelece o 

princípio do devido processo legal aplicado ao processo administrativo; 

D E C R E T A: 

 Art. 1º Os processos administrativos disciplinares, de sindicância e para demais apurações no 

âmbito da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, serão conduzidos por uma Comissão 

Processante Permanente, cujos membros serão nomeados através de Portaria do Chefe do Poder 

Executivo do Município de João Câmara 
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Art. 2º Os membros que irão compor a Comissão Especial Processante Permanente de 

Sindicância serão designados pelo Chefe do Poder Executivo e terão o mandato pelo prazo de 01 (um) 

ano a partir da nomeação, facultada a sua recondução. 

§ 1°Estes membros serão designados após publicação da Portaria de nomeação, desde que 

atendendo ao critério de serem servidores efetivos do Município de João Câmara. 

§ 2°Poderá ocorrer o afastamento e/ou a substituição dos membros escolhidos para compor a 

Comissão Especial Processante de Sindicância, durante o período descrito no caput deste artigo, nos 

seguintes casos: 

I–licença para tratamento de saúde; 

II–licença à gestante; 

III–licença por acidente de serviço ou doença profissional; 

IV–afastamento para o exercício de mandato eletivo; 

V–afastamento para o desempenho de mandato classista; 

VI–afastamento para servir a outro órgão ou entidade dos poderes da União e do Estado; 

VII–responder à sindicância ou processo disciplinar; 

Art. 3º Cada processo disciplinar ou de sindicância será conduzido por uma comissão composta 

por 03 (três) servidores efetivos e estáveis. 

Art. 4º Não poderá atuar na comissão de sindicância ou processo disciplinar, cônjuge, 

companheiro ou parente do sindicado ou indiciado, consangüíneo ou afim, em linha ou colateral, até 

quarto grau. 

Art. 5º A formação da Comissão com 3 (três) membros, a escolha do (a) Presidente da 

Comissão, cujas funções estão descritas no anexo I deste instrumento e, a distribuição dos processos 

é de competência privativa do (a) Secretário (a) Municipal de Administração e Tributação, a quem estes 

delegar tais funções, mediante Portaria, que obedecerá rigorosamente a ordem de entrada dos 

processos. 

§ 1º O (a) Presidente tomará as providências necessárias para a instalação imediata dos 

trabalhos da comissão, visando a apuração dos fatos. 

Art. 6º A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o 

sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da Administração. 



Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado, 

reduzidas a termo, com detalhamento das deliberações adotadas. 

Art. 7º O prazo para a conclusão de sindicância será de 30 (trinta) dias, a contar da abertura do 

processo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, no caso, o (a) 

Secretário (a) Municipal de Administração e Tributação. 

Parágrafo único. O prazo para a conclusão dos demais processos administrativos serão de 30 

(trinta) dias, contados da data abertura do processo, podendo ser prorrogado por igual prazo, quando 

as circunstâncias exigirem. 

Art. 8º Os membros da Comissão Permanente, enquanto estiverem no desempenho de 

atividades pertinentes ao processo administrativo, de sindicância, ou dos demais feitos sob sua 

competência, poderão, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Tributação, e, 

ainda, autorização do chefe imediato, ficarão desobrigados das tarefas em seus respectivos Órgãos. 

Art. 9º Os processos de sindicâncias, disciplinares e para as demais apurações serão 

instaurados a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Tributação, sendo ouvida, 

anteriormente, a Procuradoria Geral do Município, para aferir a pertinência do requerimento. 

Parágrafo único - A autoridade que teve ciência de irregularidade no serviço público, remeterá 

requerimento de instauração do procedimento diretamente a Procuradoria Geral do Município, a qual 

após aferir sua pertinência remeterá para abertura de processo pelo Secretário Municipal de 

Administração e Tributação, sendo sempre assegurada ao (a) acusado (a) ampla defesa, e 

contraditório, na medida do possibilitado pelo rito procedimental. 

Art. 10º A Comissão de Sindicância, após a sua instalação, o seu presidente e demais membros 

deverão efetuar os seguintes procedimentos: 

I - a notificação do denunciante, da vítima, se for o caso, e do indiciado; 

II - intimação de testemunhas; 

III - oitiva do denunciante e/ou vítima; 

IV - oitiva do indiciado; 

V - oitiva de testemunhas do denunciante e/ou vítima; 

VI - oitiva das testemunhas do indiciado; 

VII–prazo para o indiciado, querendo, apresentar defesa escrita; 

VIII - elaboração do relatório, com parecer conclusivo; 



IX - encerramento da sindicação; 

X - encaminhamento dos autos à autoridade superior. 

Art. 11º O Processo Disciplinar compõe-se de 4 (quatro) fases: instrução, defesa, relatório e 

julgamento, que se desenvolve de acordo com os seguintes procedimentos: 

I - citação do indiciado; 

II - intimação do denunciante, vítima e testemunhas; 

III - oitiva do denunciante e/ou vítima; 

IV - oitiva do indiciado; 

V - oitiva de testemunhas do denunciante e/ou vítima; 

VI - oitiva das testemunhas do indiciado; 

VII–intimação do indiciado para interrogatório; 

VIII–oitiva do indiciado; 

IX–citação para apresentação de defesa; 

X–apresentação de defesa; 

XI - elaboração do relatório, com parecer conclusivo; 

XII–encerramento e remessa dos autos à autoridade superior. 

Art. 12º Os servidores designados pelo Prefeito Municipal, como membros da Comissão 

Permanente continuarão recebendo no período em que estiver desempenhando estas funções, a 

remuneração do cargo que ocupa no Quadro Geral da Administração Municipal Direta. 

 § 1º Por se tratar de serviços técnicos, fora das atribuições normais do cargo, os servidores, de 

acordo com as atividades desenvolvidas, farão jus ao recebimento de uma gratificação por serviço 

realizado. 

§ 2º Para efeito do recebimento da gratificação de que trata o parágrafo anterior, o servidor 

deverá apresentar relatório do serviço realizado, devendo o mesmo ser entregue ao Departamento de 

Recursos Humanos ou Pessoal das respectivas entidades, sendo aprovados em seguida, pela 

Secretaria Municipal de Administração e Tributação. 

§ 3º Os servidores, só farão jus à referida gratificação, após a entrega do relatório com parecer 

conclusivo para julgamento da autoridade julgadora. 



§ 4º O pagamento da gratificação prevista neste artigo exclui automaticamente o pagamento do 

adicional pela prestação de serviços extraordinários naqueles serviços realizados pela comissão, 

mesmo ocorrendo fora do horário de serviço. 

§ 5º O valor da gratificação de que trata o § 1º será atualizada nos mesmos índices em que 

ocorrer o reajuste anual dos servidores municipais. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.    

João Câmara, 08 de fevereiro de 2017. 

  Mauricio Caetano Damasceno 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



FUNÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL PROCESSANTE PERMANENTE 

Ao Presidente da Comissão caberá: 

a) instalar a comissão; 

b) presidir e dirigir os trabalhos; 

c) designar servidores para funções auxiliares; 

d) determinar e distribuir serviços em geral; 

e) providenciar a notificação ou intimação do denunciante, da vítima, do indiciado e das 

testemunhas; 

f) fixar prazos e horários, obedecida a tempestividade legal; 

g) oficializar os atos praticados pela comissão; 

h) numerar e rubricar as folhas dos autos; 

i) assinar documentos; 

j) instruir os trabalhos de sindicação; 

l) assegurar ao indiciado todos os direitos previstos em Lei; 

m) qualificar e inquirir denunciante vítima, indiciado e testemunhas, reduzindo a termo suas 

declarações; 

n) determinar ou autorizar diligências, vistorias, juntada de documentos e demais atos no 

interesse da sindicação; 

o) trazer a autoridade superior informada do curso das averiguações; 

p) representar a comissão sindicante; 

q) tomar decisões de emergência, justificando-os por escrito; 

r) encerrar o trabalho de sindicação; 

s) encaminhar os autos, com o relatório final. 

Ao Secretário incumbirá: 

a) atender às determinações do presidente no interesse do trabalho sindicante; 

b) organizar o material necessário; 



c) lavrar termos e compor os autos; 

d) ter sob sua guarda os documentos e papéis próprios à sindicação; 

e) subscrever, juntamente com o presidente, os documentos necessários; 

f) expedir e encaminhar expedientes; 

g) participar de diligências e vistorias; 

h) organizar autos sindicantes suplementares; 

i) substituir o presidente, quando designado. 

Ao Membro Auxiliar compete: 

a) preparar o local dos trabalhos; 

b) assessorar os trabalhos gerais da comissão sindicante; 

c) sugerir medidas no interesse da sindicação; 

d) receber e conduzir ao local próprio todas as pessoas participantes da sindicação; 

e)velar pela incomunicabilidade das testemunhas; 

f) velar no sentido do sigilo das declarações; 

g) substituir o presidente ou secretário quando designado; 

h) assinar, com os demais membros, os documentos necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO REALIZADO 

O valor da gratificação será obtido através da seguinte fórmula: 

PROCESSO DE SINDICÂNCIA: 

SR= serviço realizado; 

NS= número de Sindicância; 

VS= valor por Sindicância que será atualmente de R$ 150,00(cento e cinqüenta reais); 

GR= gratificação a ser paga. 

SR: NS X VS = GR 

PROCESSO DE DISCIPLINAR: 

SR= serviço realizado; 

NS= número de Processo Disciplinar; 

VPD= valor por processo disciplinar que será atualmente de R$250,00(duzentos e cinqüenta 

reais); 

GR= gratificação a ser paga. 

SR: NPD X VPD = GR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECRETO Nº 07/2017 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017 GP 
 
 

PRORROGA O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO 
RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
MAURICIO CAETANO DAMACENA PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, 

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
pela Constituição da República Federativa do Brasil, 

Considerando a existência de servidores convocados que não realizaram o 
cadastramento, em razão de pontuais instabilidades de sistemas; 

Considerando a necessidade de atualização dos dados cadastrais do pessoal em 
atividade com o escopo de traçar políticas de valorização do servidor público, bem como para 
adequar a distribuição dos recursos humanos da Administração MUNICIPAL, 

 Considerando a necessidade de zelar pelo interesse público, mormente no que tange 
à proteção do Erário, através do controle dos gastos com pessoal. 

DECRETA 
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo para a realização do recadastramento dos Servidores 
Públicos até o dia 22 de Fevereiro de 2017.  
Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições que tratam sobre o recadastramento dos 
servidores, constante no Decreto nº 04/2017 de 24 de Janeiro de 2017. 
Art. 2º - Revogados os atos em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Dependências do Palácio do Torreão, João Câmara/RN, 17 de Fevereiro de 2017. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 

Mauricio Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 

 
 

Robson Rafael de Freitas 
Secretário de Administração e Tributação 
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