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PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 50/2018, de 05 de 

setembro de 2018. 

 

Dispõe sobre a regulamentação do 

procedimento administrativo 

disciplinar aplicável aos servidores 

públicos no âmbito da Administração 

Direta do Poder Executivo do 

Município de Santa Rita – PB, 

disciplina o funcionamento da 

Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar (Copad), e 

dá outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no 

uso das suas atribuições legais previstas no inciso V do art. 

56 da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO a criação da Comissão Permanente 

de Processo Administrativo Disciplinar (Copad) na 

estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 

Administração e Gestão (SAG) por intermédio da Lei 

Complementar Municipal nº 16/2018, de 06 de julho de 

2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico Municipal 

(DOEM) nº 857, de 10/07/2018, lei que revogou a 

Comissão de Inquérito Administrativo; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de definir as regras, 

procedimentos e atribuições da Comissão Permanente de 

Processo Administrativo Disciplinar (Copad) da 

Administração Direta do Poder Executivo do Município 

de Santa Rita; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 875/97 e a 

necessidade de regulamentar e organizar as atividades dos 

Processos Administrativos Disciplinares no âmbito da 

Administração Direta do Poder Executivo do Município 

de Santa Rita, conforme o disposto na Lei Federal nº 

9.784/1999; 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.1º O regime disciplinar e o processo administrativo 

disciplinar aplicáveis ao servidor público do Poder 

Executivo do Município de Santa Rita/PB, será o previsto 

pelas normas do Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos – Lei Municipal nº 875, de 18 de novembro de 

1997, e pelas normas deste Decreto. 

 

Art.2º A Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar – Copad é o órgão, 

vinculado à estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Administração e Gestão (SAG), 

responsável pela apuração de denúncias no serviço 

público da Administração Direta do Poder Executivo 

do Município de Santa Rita que necessitem da 

aplicação de processo administrativo disciplinar. 

 

Art.3º  A instauração e o processamento dos 

procedimentos administrativos disciplinares contra 

servidor, em todas as suas fases, serão formalizados por 

escrito junto à Copad. 

 

Parágrafo único. Reputa-se servidor, para efeito deste 

Decreto, todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente, por nomeação, designação, contratação 

ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, cargo, 

encargo, emprego ou função no âmbito do Poder 

Executivo do Município de Santa Rita/PB. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 

Art.4º Conforme a Lei Municipal nº 875/1997, o 

servidor público responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições, pelo cometimento de infrações e ilícitos, 

estando sujeito aos seguintes processos disciplinares 

aplicáveis em cada caso: 

 

I - Sindicância; 

 

II - Processo Administrativo Disciplinar - PAD. 

 

Parágrafo único. A Copad é competente para condução 

das Sindicâncias e dos Processos Administrativos 

Disciplinares abertos contra servidor público municipal, 

independente do vínculo funcional. 

 

Art.5º A autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 

imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 

disciplinar, assegurada ao acusado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

§ 1º As denúncias contra servidores e as 

manifestações dos servidores denunciados deverão ser 

formuladas por escrito e protocolados junto ao Protocolo 

Geral da Secretaria Municipal de Administração e Gestão 

no horário de expediente, os quais deverão ser 

encaminhados de imediato ao Presidente da Copad. 

 

§ 2º As denúncias deverão conter a identificação do 

denunciante, a qualificação do denunciado quanto ao 

cargo ocupado e respectiva lotação, bem como, a 

descrição detalhada dos fatos a serem apurados 
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§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente 

infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 

arquivada, por falta de objeto. 

 

SEÇÃO I 

DAS SINDICÂNCIAS 

 

Art.6º A Sindicância é o meio sumário de apuração ou 

elucidação de irregularidades no serviço público. 

 

Art.7º Da sindicância poderá resultar: 

 

I - arquivamento do processo; 

 

II - aplicação de penalidades de advertência ou suspensão 

de até 30 (trinta) dias; 

III - instauração de processo disciplinar. 

 

Parágrafo único. O prazo para conclusão das 

sindicâncias não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da autoridade 

instauradora, por motivo fundamentado. 

 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR 

 

Art.8º O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é 

o instrumento destinado a apurar responsabilidade de 

servidor por infração praticada no exercício de suas 

atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 

cargo em que se encontre investido. 

 

§ 1º O PAD poderá resultar nas penalidades de 

suspensão superior a 30 (trinta) dias, demissão, cassação 

de aposentadoria e disponibilidade ou destituição de 

função comissionada. 

 

§ 2º A instauração de procedimento disciplinar se 

dará nos autos por intermédio de Termo de Abertura de 

Processo, assinado por todos os membros da Comissão, 

com o devido registro de numeração, em ordem numérica, 

zerando a cada ano. 

 

§ 3º O registro de procedimento disciplinar deverá 

ser publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal 

(DOEM) por meio de portaria, a qual deverá conter os 

dados da portaria que constituiu a Comissão, fazendo 

constar as funções dos membros da Comissão e a data de 

registro do processo. 

 

Art. 9 O Processo Administrativo Disciplinar poderá 

tramitar por meio de rito Sumário quando da apuração dos 

seguintes ilícitos administrativos: 

 

I -  acúmulo ilegal de cargos; 

 

II -  abandono de cargo; 

 

III -  inassiduidade habitual. 

 

Parágrafo único. Não haverá nulidade do Processo 

Administrativo Disciplinar quando a apuração das três 

infrações específicas para o rito sumário se der em 

procedimento ordinário. 

 

Art.10  O Processo Administrativo Disciplinar sob o 

rito sumário se desenvolve nas seguintes fases: 

 

I -  Instauração, efetivando com a publicação do ato que, 

além de constituir a comissão, composta por três 

membros da Copad, indicará a materialidade do 

ilícito supostamente praticado, bem como o 

dispositivo legal transgredido; 

 

II -  Instrução Sumária do processo, que compreende a 

indiciação do acusado, a defesa e o posterior relatório 

da comissão; 

 

§ 1º O prazo de indiciação será de 3 (três) dias para 

elaboração do termo de indiciação pela comissão 

responsável. 

 

§ 2º O prazo de defesa do acusado será de 5 (cinco) dias 

úteis após a publicação da portaria de instauração em 

diário oficial eletrônico. 

 

§ 3º O prazo para emissão do relatório final do Processo 

Administrativo Disciplinar sobre rito sumário será de até 

30 (dias). 

 

III -  Relatório final. 

 

§ 1º O relatório final deverá ser concluso opinando pelo 

arquivamento ou aplicação de penalidade. 

 

§ 2º Na hipótese do relatório final, elaborado pela 

comissão instituída, opinar pela aplicação da penalidade 

de demissão, o processo será encaminhado ao Chefe do 

Executivo, autoridade competente para aplicação da 

penalidade de demissão conforme art. 119 da Lei 

Municipal 875/97, que no prazo de 5 dias, contado do 

recebimento dos respectivos autos, aplicará a penalidade 

ou formará nova comissão para produção de provas 

conforme disposto no art.146 c/c art. 147 da Lei Municipal 

nº 875/97. 

 

Art.11 O Processo Administrativo Disciplinar, quando 

aplicável sobre rito Ordinário se desenvolve nas seguintes 

fases: 

 

I -  Instauração; 

 

II -  Citação e defesa; 

 

III -  Instrução; 

 

IV -  Relatório; 

 

V -  Julgamento; 

 

VI -  Recurso. 

 

SUBSEÇÃO I 

DA INSTAURAÇÃO 

 

Art.12 O processo administrativo disciplinar será 

instaurado mediante portaria, que conterá, no mínimo, a 

identificação funcional do acusado e número de registro 
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do processo. 

 

§ 1º Não poderá assumir o encargo de Presidente dos 

trabalhos ou participar da comissão processante o cônjuge, 

companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral até o quarto grau. 

 

§ 2º Na hipótese de surgimento de fatos novos ou de 

outras partes envolvidas, no decorrer das apurações, o 

Presidente da comissão competente poderá requerer à 

autoridade instauradora o aditamento da portaria, abrirá 

prazo para apresentação de defesa e rol de testemunhas, 

observando-se o devido processo legal. 

 

Art.13  O prazo para a conclusão do processo 

administrativo disciplinar é de 60 (sessenta) dias contados 

da data de publicação da portaria de instauração, podendo 

ser prorrogado por igual período, quando as circunstâncias 

o exigirem. 

 

Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não 

implica nulidade do processo. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA CITAÇÃO E DEFESA 

 

Art.14  Os trabalhos de apuração deverão ser iniciados 

no prazo de até 10 (dez) dias, contados da publicação da 

portaria de instauração do Processo Administrativo 

Disciplinar. 

 

Art.15  Por intermédio de mandado o servidor será 

citado para responder, por escrito, à acusação no prazo de 

10 (dez) dias, contados da aposição de sua ciência, sendo 

assegurada vistas aos autos na sede da Copad. 

 

§ 1º Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, 

reduzido a termo por escrito por meio de um Membro ou 

Secretário da Copad, oferecer documentos e apresentar rol 

de testemunhas. 

 

§ 2º No caso de recusa do acusado em apor o ciente 

na segunda via do mandado de citação, o prazo para defesa 

contar-se-á da data declarada, em termo próprio, lavrado 

por Membro da Copad. 

 

§ 3º Quando houver dois ou mais acusados, o prazo 

estabelecido será comum e de 20 (vinte) dias, conforme § 

2º do art. 139 da Lei Municipal nº 875/97, e será contado 

a partir de cada citação. 

 

Art.16  Se o acusado se encontrar em lugar incerto ou 

não sabido, será citado por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal 

(DOEM). 

 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, começa a 

correr o prazo para a defesa, no primeiro dia útil seguinte 

ao término do prazo do edital. 

 

Art.17  Considerar-se-á revel o acusado que, 

regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 

 

§ 1º A revelia será declarada por termo, nos autos à 

vista de que o Presidente da comissão solicitará um 

defensor dativo para assistir o acusado, ou por ofício, ao 

Defensor Público-Geral do Estado da Paraíba, a 

designação de defensor público para esse fim. 

 

§ 2º Na hipótese de revelia o prazo para a defesa será 

devolvido. 

 

SUBSEÇÃO III 

DA INSTRUÇÃO 

 

Art.18  É assegurado ao servidor o direito de 

acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio 

de procurador devidamente constituído e habilitado nos 

autos. 

 

Art.19  O servidor processado ou seu procurador, serão 

intimados pessoalmente para os atos processuais. 

 

§ 1º No caso de servidor público, sua intimação será, 

com a antecedência necessária, comunicada ao seu 

superior hierárquico, com indicação de dia, hora e local 

marcados para inquirição, podendo ser a intimação 

entregue em sua residência, no local de trabalho, via Aviso 

de Recebimento. 

 

§ 2º No caso de procurador constituído, sua 

intimação será por meio do Diário Oficial Eletrônico 

Municipal. 

 

§ 3º O servidor processado que mudar de endereço 

fica obrigado a comunicar ao Presidente da comissão 

processante o endereço onde poderá ser encontrado, sob 

pena de ser intimado por meio do Diário Oficial Eletrônico 

Municipal. 

 

Art.20  Na instrução, a presidência do processo 

promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 

investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta 

de prova, e recorrerá, quando necessário, a técnicos e a 

peritos, para completa elucidação dos fatos. 

 

Art.21  É assegurado ao acusado, facultado fazer-se 

acompanhar de advogado, arrolar testemunhas e fazer 

perguntas diretamente a estas e ao denunciante; requerer 

esclarecimentos de pontos das declarações; produzir 

provas e contraprovas e formular quesitos, quando se 

tratar de prova pericial, cabendo à presidência dos 

trabalhos indeferir as perguntas e/ou provas que entender 

impertinentes e irrelevantes. 

 

Art.22  As testemunhas serão intimadas a depor pela 

presidência do processo, mediante mandado de intimação. 

 

Art.23  O depoimento será prestado oralmente e 

reduzido a termo ou aplicando, se houver estrutura 

adequada, meios ou recursos de gravação magnética, 

inclusive audiovisual. 

 

Art.24  As testemunhas serão inquiridas 

separadamente, preservada a incomunicabilidade. 

 

Art.25  Na hipótese de depoimentos contraditórios ou 

que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os 

depoentes envolvidos. 
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Art.26  Concluída a inquirição das testemunhas, a 

presidência da comissão competente promoverá o 

interrogatório do acusado. 

 

§ 1º  No caso de mais de um acusado, cada um deles 

será ouvido separadamente, preservada a 

incomunicabilidade, podendo ser promovida a acareação 

entre eles em caso de divergência, a critério da presidência 

do processo. 

 

§ 2º  O advogado do acusado ou o defensor dativo 

poderão assistir ao interrogatório, bem como à inquirição 

das testemunhas, sendo-lhes facultado fazer perguntas 

diretamente ao acusado. 

 

Art.27  Quando houver dúvida sobre a sanidade mental 

do acusado, a presidência do processo poderá determinar 

que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, 

da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra. 

 

Parágrafo único. O incidente de insanidade mental será 

processado em autos apartados, que serão apensos aos do 

processo principal, após a apresentação do laudo pericial. 

 

Art.28  Finda a instrução, o sindicado oferecerá 

alegações finais orais pelo prazo de dez minutos, e a 

presidência dos trabalhos, parecer opinativo em dez dias. 

 

§ 1º Havendo mais de um acusado o tempo previsto 

para a defesa de cada um será individual. 

 

§ 2º A presidência do processo, considerando a 

complexidade da matéria ou o número de acusados, 

poderá conceder ao sindicado, ou defensores deste, o 

prazo sucessivo de até (5) cinco dias para apresentação de 

memoriais e defesas escritas. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DO RELATÓRIO 

 

Art.29 Apreciada a defesa, a presidência do processo 

elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças 

principais dos autos e mencionará as provas em que se 

baseou para formar sua convicção. 

 

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à 

inocência ou à responsabilidade do acusado. 

 

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do acusado, a 

autoridade competente indicará o dispositivo legal ou 

regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes. 

 

Art.30  No prazo de dez dias contados da apresentação 

das alegações finais, os autos com o relatório da 

presidência do processo, serão remetidos à autoridade que 

determinou a instauração, para julgamento. 

 

SUBSEÇÃO V 

DO JULGAMENTO 

 

Art.31  No prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento dos autos, a autoridade instauradora prolatará 

decisão fundamentada. 

 

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder à alçada 

da autoridade instauradora do processo, os autos serão 

encaminhados à autoridade competente, que decidirá e 

igual prazo. 

 

§ 2º Havendo mais de um acusado e diversidade de 

sanções, o julgamento caberá à autoridade competente 

para a imposição da pena mais grave. 

 

Art.32  Quando a autoridade julgadora entender que o 

relatório contraria provas dos autos poderá, 

motivadamente; 

 

I -  Isentar o servidor de responsabilidade, atenuar a 

pena proposta ou agravá-la; 

 

II -  Aplicar a pena considerada compatível com a 

natureza da infração cometida. 

 

Art.33  Verificada a ocorrência de vício, a autoridade 

instauradora ou outra competente para julgar o processo: 

 

I -  Se insanável, declarará a nulidade total e 

determinará, no mesmo ato, a instauração de novo 

processo; 

 

II -  Se sanável, devolverá os autos à autoridade 

competente para as providências cabíveis, observados, os 

prazos aplicáveis de acordo com este Decreto. 

 

Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não 

implica nulidade do processo. 

 

Art.34  Quando a infração estiver capitulada como 

crime, os autos do Processo Administrativo Disciplinar 

serão remetidos ao Ministério Público para as 

providências que entender cabíveis. 

 

SUBSEÇÃO VI 

DO RECURSO 

 

Art.35  O recurso contra decisão que impuser pena 

disciplinar deverá ser interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência pelo interessado ou da divulgação 

oficial da decisão, perante a autoridade instauradora ou 

autoridade a esta superior: 

 

§ 1º O recurso poderá impugnar a decisão recorrida 

no todo ou em parte. 

 

§ 2º O recurso será interposto em petição que 

contenha os fundamentos de fato e de direito e o pedido de 

nova decisão. 

 

SUBSEÇÃO VII 

DA REVISÃO DO PROCESSO 

 

Art.36  O processo disciplinar poderá ser revisto em até 

cinco anos contados do trânsito em julgado administrativo 

da aplicação da penalidade, a pedido ou de ofício, se novos 

fatos ou circunstâncias puderem ensejar o reconhecimento 

da inocência ou a inadequação da penalidade aplicada. 

 

§ 1º Em caso de falecimento, de ausência ou de 
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desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família 

poderá requerer a revisão do processo. 

 

§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a 

revisão será requerida pelo respectivo curador. 

 

§ 3º Observado o prazo previsto no caput deste 

artigo, a revisão de ofício será iniciada, motivadamente, 

no prazo de até trinta dias a partir do conhecimento dos 

fatos ou das circunstâncias ali referidos. 

 

Art.37  No processo revisional a pedido, o ônus da 

prova cabe ao requerente. 

 

Art.38  A simples alegação de injustiça da penalidade 

não constitui fundamento para a revisão, que requer 

elementos novos, ainda não apreciados no processo 

originário. 

 

Art.39  A revisão de que trata este Decreto será de 

competência do Gabinete da Prefeitura correrá em apenso 

ao processo original. 

 

Art.40  Na inicial da revisão a pedido, o requerente 

pleiteará dia, hora e local para a produção de provas e 

inquirição das testemunhas que arrolar. 

 

Art.41  A revisão deverá ser concluída no prazo de 60 

(sessenta) dias, prorrogável por igual período quando as 

circunstâncias exigirem. 

 

Art.42 Aplicam-se à revisão, no que couber, as normas 

e os procedimentos próprios do Processo Administrativo 

Disciplinar previsto. 

 

Art.43  Julgada procedente a revisão, será corrigida ou 

declarada sem efeito a penalidade aplicada, 

restabelecendo-se, no que couber, os direitos do servidor, 

exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que 

será convertida em exoneração. 

 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá 

resultar agravamento de penalidade. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art.44 A Copad deverá ser composta por 05 (cinco) 

servidores efetivos, estáveis, de reputação ilibada, 

investidos em cargo público. 

 

§ 1º Cabe ao Secretário Municipal de Administração e 

Gestão a atribuição de designar, por intermédio de 

portaria, os membros e suplentes da Copad, indicando, 

dentre eles, o Presidente, que deverá ser publicada no 

Diário Oficial Eletrônico Municipal (DOEM). 

 

§ 2º A investidura dos membros da Copad não excederá a 

2 (dois) anos, vedada a recondução da totalidade de seus 

membros para a mesma Comissão no período 

subsequente. 

 

§ 3º Sempre que necessário, a Comissão dedicará tempo 

integral aos seus trabalhos, ficando seus membros 

dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 

 

Art.45 A dispensa do servidor designado para função de 

confiança na Copad poderá se dar de ofício ou a pedido. 

 

Art.46 Cada Sindicância e cada Processo 

Administrativo Disciplinar de rito ordinário seja será 

apreciado por uma Comissão processante composta de 3 

(três) membros, sorteados equitativamente dentre os 5 

(cinco) membros da Copad, na seguinte ordem: 

 

I -  O primeiro sorteado será o Presidente. 

 

II -  O segundo sorteado será Membro. 

 

III -  O terceiro sorteado será Membro. 

 

§ 1º A referida ordem também deve ser adotada para 

cada Processo Administrativo Disciplinar de rito sumário, 

que se limitará pela aplicação dos incisos I e II deste artigo. 

 

§ 2º Fica delegado aos membros da Copad a edição 

de normas complementares para aprimoramento das 

normas de sorteio, sempre presentes todos os membros em 

reunião destinada a este fim. 

 

§ 3º No caso de decorrer um Processo Administrativo 

Disciplinar de uma Sindicância, a Comissão processante 

seguinte não pode ser idêntica à anterior, devendo ser 

alterado pelo menos um de seus membros. 

 

Art.47 O membro indicado para a Presidência da Copad 

terá funções administrativas, distinguindo-se do 

Presidente a ser designada para cada Processo 

Administrativo Disciplinar. 

 

§ 1º O Presidente será substituído em suas funções 

por motivo de impedimento, suspeição, licenças ou férias, 

a ser justificado por documento formal escrito, 

devidamente fundamentado. 

 

§ 2º No caso de afastamento do Presidente da Copad, 

o ocupante do cargo de Secretário Municipal de 

Administração e Gestão determinará o substituto, no prazo 

de 3 (três) dias, em portaria publicada em Diário Oficial 

Eletrônico Municipal (DOEM). 

 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

 

Art.48 São atribuições do Presidente da Copad: 

 

I -  convocar reunião dos membros integrantes da Copad; 

 

II -  remeter por via de ofício os autos dos Processos 

Administrativos Disciplinares aos órgãos competentes; 

 

III -  sortear a composição das Comissões e proceder 

à distribuição dos autos que servirão de base para abertura 

de Processo Administrativo Disciplinar pelo Presidente da 

Comissão específica, mediante sorteio, segundo normas 

específicas editadas sobre a matéria; 
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IV -  encaminhar ao ocupante do cargo de Secretário 

Municipal de Administração e Gestão a minuta das 

portarias instauradoras de Processos Administrativos 

Disciplinares constante da composição dos membros com 

suas respectivas funções para publicação em Diário 

Oficial Eletrônico Municipal (DOEM); 

 

V -  expedir normas complementares sobre a 

organização e funcionamento da Copad; 

 

VI -  designar ocupante de cargo público para exercer 

a função de Secretário titular da Copad, podendo a 

indicação recair em um de seus membros; 

 

VII -  executar outras tarefas correlatas à natureza de 

suas funções. 

 

Art.49 O membro sorteado para compor uma Comissão 

processante da Copad na qualidade de Presidente, possui, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

 

I -  conduzir o Processo Administrativo Disciplinar, 

estabelecido pela Lei Municipal nº 875, de 18 de 

novembro de 1997 - Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos do Município de Santa Rita; 

 

II -  autenticar, mediante rubrica, termos de abertura 

e de encerramento, os livros de atas e registros do Processo 

Administrativo Disciplinar ao qual esteja vinculado, 

abrangendo distribuição de feitos e outros de utilização 

manual, mecânica ou eletrônica. 

 

III -  instaurar, por meio de portaria, Processos 

Administrativos Disciplinares para apuração de faltas ou 

irregularidades no serviço público municipal cometidas 

por servidores públicos; 

 

IV -  anexar folhas aos autos dos processos com 

carimbo, assinatura e data; 

 

V -  autorizar cópia dos autos dos processos; 

 

VI -  convocar o comparecimento de servidores, 

solicitar a presença de não servidores, requisitar 

informações, documentos e perícias às demais unidades 

da Administração, quando necessários à instrução 

probatória; 

 

VII -  elaborar expedientes oficiais, inclusive às 

autoridades policiais, ao Ministério Público e às demais 

repartições públicas, de âmbito estadual ou federal, 

quando a averiguação decorrer de delitos previstos na 

legislação penal; 

 

VIII -  realizar as diligências que julgar necessárias à 

apuração dos fatos; 

 

IX -  indiciar os acusados em inquéritos 

administrativos, determinando sua citação, inclusive por 

meio de editais publicados no órgão oficial do município; 

 

X -  realizar o interrogatório de indiciados, inquirir 

testemunhas, solicitar a exibição de documentos ou 

objetos, proceder a vistorias e constatações, respeitados os 

limites de suas atribuições; 

 

XI -  reduzir a termo todas as diligências que realizar; 

 

XII -  requerer, na forma da lei, a designação de 

defensor dativo de acusados sem assistência ou revéis; 

 

XIII -  elaborar e submeter à apreciação dos Secretários 

e do Prefeito, o relatório conclusivo do apurado nos 

procedimentos administrativos, propondo, 

fundamentadamente, a absolvição ou a aplicação da 

penalidade cabível, de acordo com a legislação; 

 

XIV -  encaminhar para publicação no Diário Oficial 

Eletrônico Municipal (DOEM) documentos necessários 

para execução dos trabalhos e funcionamento dos 

Procedimentos Disciplinares; 

 

XV -  atuar no processo de revisão do processo 

administrativo disciplinar, quando acolhido o pedido do 

interessado pelo Prefeito; 

 

XVI -  sugerir medidas necessárias ao aprimoramento 

do funcionalismo nas relações com o Poder Público; 

 

XVII -  remeter os autos dos Processos Administrativos 

Disciplinares, quando necessário, por via de ofício aos 

órgãos competentes. 

 

 

Art.50 São atribuições dos membros da Copad: 

 

I -  tomar ciência, por escrito, da designação, 

juntamente com o Presidente da Comissão, aceitando a 

incumbência ou recusando-a com apresentação, também, 

por escrito, dos motivos impedientes; 

 

II -  preparar, adequadamente, o local onde se 

instalarão os trabalhos da Comissão; 

 

III -  auxiliar, assistir e assessorar o Presidente da 

Comissão no que for solicitado ou se fizer necessário; 

 

IV -  guardar, em sigilo, tudo quanto for dito ou 

programado entre os sindicantes, no curso do processo; 

 

V -  velar pela incomunicabilidade das testemunhas e 

pelo sigilo das declarações; 

 

VI -  propor medidas no interesse dos trabalhos da 

Comissão; 

 

VII -  reinquirir os depoentes sobre aspectos que não 

foram abrangidos pela arguição da presidência, ou que não 

foram perfeitamente claros nas declarações por eles 

prestadas; 

 

VIII -  assinar os depoimentos prestados e juntados aos 

autos, nas vias originais e nas cópias; 

 

IX -  realizar as diligências que julgar necessárias à 

apuração dos fatos; 

 

X -  indiciar os acusados em inquéritos 

administrativos, determinando sua citação, inclusive por 
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meio de editais publicados no órgão oficial do município; 

 

XI -  realizar o interrogatório de indiciados, inquirir 

testemunhas, solicitar a exibição de documentos ou 

objetos, proceder a vistorias e constatações, respeitados os 

limites de suas atribuições; 

 

XII -  reduzir a termo todas as diligências que realizar; 

 

XIII -  requerer, na forma da lei, a designação de 

defensor dativo de acusados sem assistência ou revéis; 

 

XIV -  participar da elaboração do relatório, subscrevê-

lo e, se for o caso, apresentar voto em separado; 

 

XV -  exercer outras atribuições compatíveis com a 

natureza de suas funções e que lhe forem delegadas pelo 

Presidente da Comissão. 

 

Art.51 São atribuições do Secretário da Copad: 

 

I -  aceitar a designação, assinando o Termo de 

Compromisso, ou recusá-la, quando houver impedimento 

legal, declarando, por escrito, o motivo da recusa; 

 

II -  atender às determinações do Presidente da 

Comissão e aos pedidos dos membros da Comissão, desde 

que relacionados ao funcionamento da Copad; 

 

III -  recepcionar pedidos de aberturas de Processos 

Administrativos Disciplinares, e prover os tramites 

necessários para tanto, remetendo-os para o Presidente da 

Copad; 

 

IV -  minutar os Atos Administrativos necessários à 

condução dos trabalhos da Copad; 

 

V -  emitir certidões ou declarações para os 

servidores Municipais a respeito da tramitação de 

Processo Administrativo Disciplinar, necessários à 

tramitação de processos de exoneração, licenças diversas, 

vacâncias ou outro necessário; 

 

VI -  preparar o local de trabalho e todo o material 

necessário às apurações; 

 

VII -  emitir e assinar os termos de agendamento de 

audiências; 

 

VIII -  esmerar-se nos serviços de digitação, evitando 

erros de grafismo ou mesmo de redação; 

 

IX -  proceder à montagem correta do processo, 

lavrando os termos de juntada, fazendo os apensamentos 

e desentranhamento de papéis ou documentos, sempre que 

autorizado pelo Presidente da Comissão; 

 

X -  rubricar os depoimentos lavrados e digitados; 

 

XI -  receber e expedir papéis e documentos, ofícios, 

requerimentos, memorandos e requisições referentes à 

sindicância; 

 

XII -  efetuar diligências pessoais e ligações 

telefônicas, quando determinadas pelo Presidente; 

 

XIII -  autuar, numerar e rubricar, uma a uma, as folhas 

do processo, bem como as suas respectivas cópias; 

 

XIV -  juntar aos autos as vias dos mandados expedidos 

pela Comissão, com o ciente do interessado, bem como os 

demais documentos determinados pelo Presidente da 

Comissão; 

 

XV -  ter sob sua guarda os documentos e papéis 

próprios da apuração; 

 

XVI -  guardar sigilo e comportar-se com discrição e 

prudência; 

 

XVII -  exercer outras atribuições compatíveis com a 

natureza de suas funções e que lhe forem delegadas pelo 

Presidente da Comissão. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art.52 A Coordenadoria Jurídica da Secretaria de 

Administração e Gestão deverá assessorar juridicamente à 

Copad, orientando e emitindo pareceres jurídicos 

referentes aos procedimentos a serem adotados nos 

processos administrativos disciplinares quando 

provocada. 

 

Parágrafo único. Diante da sua competência 

institucional, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) 

também deve orientar a Copad em relação aos processos 

administrativo-disciplinares no âmbito da Administração 

Pública Municipal, emitindo atos jurídicos nos processos 

quando necessário. 

 

Art.53 Na aplicação das penas disciplinares serão 

consideradas a natureza, a gravidade, os motivos 

determinantes, a reincidência e a repercussão da infração, 

os danos causados, a personalidade e os antecedentes do 

servidor públicos municipal, a intensidade do dolo ou o 

grau de culpa. 

 

Art.54  Constará nos assentamentos funcionais do 

servidor a aplicação, o cancelamento ou anulação da pena 

imposta. 

 

Art.55 As sindicâncias e os processos administrativos 

disciplinares que estavam em tramitação junto a Comissão 

de Inquérito Administrativo – Ciad, passarão a pertencer à 

Comissão Permanente de Processo Administrativo 

Disciplinar – Copad, devendo ser mantidas a mesma 

numeração de autuação. 

 

§ 1º Ficam prorrogados por 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação deste Decreto, o prazo para conclusão dos 

trabalhos da Copad em relação às sindicâncias existentes. 

 

§ 2º Ficam prorrogados por 60 (sessenta) dias, a contar da 

publicação deste Decreto, o prazo para conclusão dos 

trabalhos da Copad em relação aos processos 

administrativos disciplinares existentes. 

 

Art. 57 Aplica-se no rito sumário do processo 

administrativo disciplinar, no que couber, as disposições 
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previstas no rito ordinário. 

 

Art. 58 A Copad poderá recorrer subsidiariamente, e no 

que couber, às disposições do Código de Processo Penal, 

da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, da 

Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e da Lei 

Complementar Estadual nº 58, de 30 de dezembro de 

2003. 

 

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas todas as disposições em contrário, 

em especial o Decreto Municipal nº 14, de 22 de julho de 

2015. 

 

Santa Rita, Paraíba, 05 de setembro de 2018. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Constitucional 

 

 

Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação 

 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 136/2017 

Processo nº 107/2018 c/c processo nº 127/2017 

Inexigibilidade nº 011/2017  

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 

Contratado: RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA 

JURÍDICA  

CNPJ: 08.596.806/0001-04 

Objeto: RENOVAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 

(DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 136/2017. 

Fundamentação Legal: Art. 57, Inciso II, da lei federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

Data da Assinatura: 19/10/2018 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Constitucional 

 

 

Aviso 

Pregão Presencial nº 029/2018 

Processo nº 115/2018 

 

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público aos interessados 

que às 09:30 do dia 14 de novembro de 2018, realizará o 

Pregão Presencial n° 029/2018, o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 

VISANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO 

TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB. O 

Edital poderá ser retirado na sede da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa 

Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, 

PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link 

http://licitacoes.santarita. pb.gov.br/category/editais. 

 

Santa Rita, 30 de outubro de 2018. 

 

Maria Neuma Dias Chaves 

Pregoeira - CPL/PMSR 
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