
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

ATO DO PREFEITO 

 

PORTARIA PMV, Nº. 87, DE 24 DE JANEIRO DE 2014. 

 

 

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do Município, 

 

  Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 20202/2013; 

 

Considerando o exposto nas Orientações técnicas para os serviços de 

acolhimento para crianças e adolescentes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, Brasília, DF, 

2008); 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º-DETERMINAR, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 

em desfavor dos servidores públicos municipais L.B.C.M, matrícula nº. 141.003 e S.S. 

de B.V., matrícula nº. 140.996,  M. de O.T., matrícula nº. 140.970 e D.B.D., 

matrícula nº. 209.961, pelo possível descumprimento da obrigação estatutária elencada 

no Art. 236, III da Lei Complementar nº. 28/1999 e cometimento de procedimento 

irregular grave, sendo, caso comprovadas as acusações, cabível a punição de demissão, 

nos termos do Art. 249, II do mesmo ordenamento jurídico. 

 

Art. 2º - DETERMINAR a suspensão preventiva, com vencimentos, dos três 

primeiros servidores elencados no artigo anterior, nos termos do art. 280 da Lei 

Complementar nº. 28/1999. 

 

Art. 3º - DETERMINAR o sigilo do Processo Administrativo Disciplinar, 

sendo garantido acesso aos autos somente às partes e seus representantes legais e às 

autoridades relacionadas ao processo, vedada a extração de cópias, salvo por 

determinação da autoridade julgadora, registrando-se nas referidas cópias a pessoa que 

as recebeu. 

 

 Art. 4º - Caberá a Comissão Processante Permanente, designada pela Portaria 

nº. 352/2013 a condução dos trabalhos, que deverão ser concluídos no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da citação do indiciado, nos termos do art. 271 da Lei 

Complementar nº. 28/1999. 

 

Art. 5º - Fica autorizado, neste processo administrativo disciplinar, o registro 

de oitivas, depoimentos e interrogatórios através de gravações de áudio ou áudio e 

vídeo, a critério do Presidente da Comissão Processante Permanente, sendo seu 

conteúdo reduzido a termo e inserido nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas após a gravação, mantendo-se as gravações para eventual conferência. 



 

Art. 6º - Fica delegada ao Secretário Municipal de Administração a competência 

para dilação de prazo, de que trata o art. 272 da Lei Complementar nº. 28/1999. 

 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua efetiva publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 24 de janeiro de 2014. 

 

 

 

Álvaro Cabral da Silva 

           Prefeito  

 

 

 

 

 

 


