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DECRETO N°. 020, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.

CRIA A COMISSÃO PERMANENTE DE

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E

DISCIPLINAR, NOMEIA OS MEMBROS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAVID NUNES BEMERGJv, Prefeito do Município de Benjamin Constant,

Estado do Amazonas, usando as competências que lhe são conferidas pela Constituição

Federal e pela Lei Orgânica Municipal, art. 67, inciso VII.

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público zelar pelo adequado

funcionamento dos órgãos da Administração Municipal e fazer cumprir os regramentos

destinados aos servidores municipais, especialmente aqueles que dizem respeito aos

deveres funcionais;

CONSIDERANDO a importância do exercício do poder disciplinar, como

garantia da ordem administrativa;

CONSIDERANDO que ao ~ervidor público municipal deve ser garantido o

respeito ao devido processo disciplinar, a ampla defesa e o contraditório;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 153 da Lei Municipal n. 004/2014 e a

necessidade de instituir e regulamentar a Comissão Permanente para conduzir os

Inquéritos Administrativos e Disciplinares no âmbito da Administração Pública

Municipal.

DECRETA:

Art. 1° Para fins deste decreth, entende-se Comissão Permanente de Inquérito

Administrativo e Disciplinar - CPIAD, o grupo de servidores encarregado de apurar as

responsabilidades de servidores públicos municipais por possível infração praticada no

exercício de suas atribuições, ou que tenha relação mediata com as atribuições do

,
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Art. 2° A Comissão de que trata o art. 10 será composta pelos seguintes

membros:

I - Diego Graça Sando aI... .

II - José Farias Femanfes .

III - Kenneth de Souza!Fortes

IV - Magno da Silva e Silva .

v - Rubem da Silva Oliveira .

VI - Solange Pereira .I.. .

§ 1° Os servidores públicos municipais relacionados neste decreto, integrarão a

Comissão Permanente de Inquéritd Administrativo e Disciplinar, exercerão suas
I

atividades pelo período de 2 (dois) anos.
j

!
§ r Em caso de necessidade de substituição, será designado membro pelo

período que remanescer ao substituído.

A 30 O ln ,. Ad ..1 . D" li , . d dirt. quento rmmstranvo e iscip mar sera mstaura o me iante a
I

publicação de Portaria do titular do órgão da Administração Direta, que designará, no

mínimo, 03 (três) dos servidores relacionados no artigo anterior, indicando o nome do

presidente e dos demais membros. I
Art. 4° Atendidas as disposições constantes nos artigos anteriores, os integrantes

das Comissões farão jus à Gratificação, para cada processo concluído, estabelecido nos

valores abaixo indicados, os quais levam em consideração a complexidade do trabalho

, ~/

..//'/
/'

proposto, em níveis, e a função exercida, da seguinte forma:
I

I - Presidente: R$ 200,00 (duzentos reais);

II - Relator: R$ 15O,00 ~cento e cinquenta reais);
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III - Secretário: R$ 101,00(cem reais).

Parágrafo único - No afastamento do titular a que se refere o item anterior, a

percepção da gratificação será repassada ao seu substituto.

Art, 5° Os membros da colssão Permanente de Inquérito Administrativo e

Disciplinar, deverão realizar trabalhos com observância às normas legais, especialmente

ao disposto na Lei Municipal n. 004/2014, que institui o regime jurídico estatutário dos

servidores do Município de Benjamin Constant, observando subsidiariamente, as

demais normas aplicáveis ao processo administrativo público, especialmente aos

princípios que norteiam a Administração Pública.
I

Art. 6° Os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais

órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual,

ficando todos os órgãos obrigados ao atendimento do que for solicitado pela comissão,

sob pena incorrer em desobediência a ordens superiores nos termos do art. 121, inc. IV

da Lei Municipal n° 004/2014.

Parágrafo Único - Constitui prática de conduta proibida ao servidor o não

comparecimento junto à Comissão Permanente de Inquérito Administrativo e

Disciplinar, quando convocado para prestar depoimentos sobre fatos investigados pela

Comissão, conforme dispõe o art. 122, inc. IV da Lei Municipal 004/2014.

Art. 7° Este decreto entrará 1m vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019.

~g!b«~DAVIDNUNESi4{(;= •
I, ~

PREFEITO DOMUNIírIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
I

PUbliCéldo-;? S~~;Çode Portan, .
da PrefeItura Municipil de '

Benjamin. Constint I
Em.q~./.o.(.I ...Jg

........~ltJ~viSTO" ~J
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