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DECRETO MUNICIPAL nº 065/2022. 

 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE 

SINDICÂNClA ADMINISTRATIVA PARA 

APURAÇÃO SUMÁRIA DE 

lRREGULARłDADES NO ÂMBITO DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMETÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe 

confere o art. 83, III, da Lei Orgânica do Municipio de Cametá-PA;  

CONSIDERANDO a Lei nº 065, de 24 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cametá, normatizando as 

procedimentos de Sindicância Administrativa e de Processo Administrativo Disciplinar 

no âmbito do Poder Exacutivo Municipal; 

CONSIDERANDO a competência de Administração Púbłica em zełar e executar as 

atividades que lhes são incumbidas, havendo necessidade de utilizar meios hábeis a 

garantir a regularidade o bom funcionamento do serviço público, bem como a 

observância dos princípios da morałidade, legalidade e boa fé; 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamanto e melhoria da legislação 

municipal no que tange a nacessidade de propiciar aos órgãos da Adminiatração 

Púbłica Municipal uma orientação uniforme para um processamento célere e padrão 

de sindicância para eventual instauração de Processo Administrativo Disciplinar 

(PAD). 

 

DECRETA: 

Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º- Fica padronizado neste Decreto os procedimentos administrativos para 

realização de sindicâncias no âmbito do Poder Executivo do Município de Cametá. 
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Parágrafo Único: Os procedimentos de sindicância deverão seguir a padronização dos 

documentos constantes nos anexos. 

Art. 2º - A autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada no serviço público 

é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada a ampla defasa. 

Parágrafo único: Se a irregularidade a ser apurada constituir também ilícito penal, 

deverá ser imediatamente providenciado o registro da ocorrência junto a Delegacia 

Policial da Circunscrição. 

 

Capítulo II 

Da Sindicância 

Art. 3º - Para fins deste Decreto considera-se sindicância o instrumento destinado a apurar 

irregularidades cometidas no âmbito da Administração Pública, a fim de elucidar os fatos e 

indicar sua autoria, podendo resultar, nos termos do art. 138 da Lei nº 065 de 24 de janeiro de 

2006, em: 

I – Arquivamento do Processo; 

II – Aplicação de advertência;  

III – Suspensão de até 30 (trinta) dias; 

IV – Instauração de Processo Administrativo; 

Art. 4º - A sindicância administrativa é de natureza reservada, exercendo a comissão 

de sindicância atividade independente e imparcial, constitíndo falta grave qualquer 

infração ao dever legal de sigilo. 

Art. 5º -  A sindicância será composta por comissão de 03 (três) servidores efetivos 

estáveis, designados pela autoridade competente, que indìcará, dentre eles, o seu 

presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou, no mínimo, mesmo 

nivel de escolariade ao do sindicado. 

§1° - A convocação, por parte da autoridade competente, para o servidor integrar 

comissões disciplinares é encargo obrigatório, constituindo-se em dever funcional, e, 
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a princípio, irrecusável. A escusa, em regra, somente poderá ser fundamentada em 

situações de suspeição ou impedimento, previstas no § 3° deste artigo. 

§ 2° - Não havendo servidores disponíveis no órgão, o titular da pasta poderá sołicitar 

à Controladoria Geral do Município a indicação de servidor para realização da 

sindicância, nos termos do art. 136 §3º da Lei nº 065/2006.  

§ 3° - Não poderão participar de comissão de sindicância cônjuge, companheiro ou 

parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, amigo intimo ou inimigo capital de qualquer das partes. 

Art. 6° -  Caberá a cada secretaria do município instituir, no prazo de 30 (trinta) dias, 

após  a publicação deste Decreto, mediante expedição de portaria, comissão 

permanente de sindicância.  

Art. 7º - A abertura de procedimento de sindicância será feita por meio de portaria, 

expedida pelo Titular da Pasta em que ocorreu a suposta irregularidade, devendo 

indicar o objeto e fato irregular objeto de apuração;  

Art. 8º - No âmbito da sindicância poderá a comissão proceder a aplicação de medidas 

acautelatórias, a fim de preservar direito de terceiros e de que o servidor não venha a 

influir na apuração da irregularidade, podendo determinar o seu afastamento do 

exercício do cargo, pelo prazo de até 15 (quinze) dias, sem prejuízo da sua 

remuneração.  

Parágrafo Único. O afastamanto poderá ser prorrogado uma vez por igual período, 

findo o qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 

Dos Procedimentos Iniciais 

Art. 9º - O trabalho de sindicância é um procedimento informativo da irregularidade 

ocorrída, sendo imprescindível que todo material colhido pela comissão retrate o fato 

em sua inteireza, de modo claro e preciso. 
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Art. 10 . O início dos trabalhos de sindicância terá início com a elaboração da ata da 

instalação e com a assinatura do termo de compromisso. 

Art. 11. Ao iniciar os trabalhos da apuração, deverá a comissão ouvir, 

preliminarmente, o informante, reduzindo a termo suas declarações, que deverão 

conter: 

I - dia, hora, local e descrição pormenorizada dos fatos; 

II - nome e qualificação da (s) pessoa (s) suspeita (s) de sua autoria; 

III – Coletar, se possivel, nome e qualificação da (s) pessoa (s) que a 

testemunharam ou que possam, de alguma forma, trazer esclarecimentos à 

apuração dos fatos; 

IV - especificação das características(s) dos bem(ns) em caso de seu 

desaparecimento, desvio, extravio ou uso indevido; 

§ 1º - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que 

contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por 

escrito. 

§ 2º - Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito 

penal, a denúncla será arquivada, por falta de objeto. 

Art.12 - De posse dessas informações preliminares deverá a comissão, quando 

necessário: 

I - realizar diligências no local do evento;  

II - ouvir pessoas rolacionadas com o evento, como também os estranhos 

evantualmente ligados ao fato e que entenderem conveniente;  
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Parágrafo único: Todas as deliberações praticadas pela Comissão de Sindicância em 

reuniões deverão instruir os autos da Sindicância por meio de atas.  

Seção III 

Do Processamento da Sindicância 

Art. 13 – Instaurada a sindicância, o sindicado será informado formalmente, através 

de notificação/intimação administrativa, que conterá: 

I - O fato objeto da apuração e possiveis dispositivos legais infrigidos; 

II - A data da audiência de qualificação e interrogatório; 

III - A informação de que por ocasião da audiência de qualificação e interrogatório 

poderá dar início a sua defesa, apresentando a defesa prévia, por escrito ou oral, no 

prazo de 5 dias úteis, arrolar até três testemunhas, requerer a juntada de documentos 

e outras medidas em direito admitidas; 

IV - A data da oitiva das testemunhas de acusação, sempre que possível. 

§1º - No caso de defesa oral, esta será reduzida a termo pela comissão de sindicância, 

devendo, ao final, ser assinada pelo Sindicado. 

§ 2º - O Sindicado por si ou por seu defensor, se presente, poderá contraditar as 

testemunhas e requerer a impugnação de depoimentos. 

§ 3°- O Sindicante tomará o depoimento das testemunhas e determinará as provas 

com a finalidade de elucidar os fatos. 

§ 4°-  Identificado o Sindicante, no decorrer da apuração, indícios de autoria e de 

materialidade e/ou elementos necessários à comprovação de transgressões graves 

que ultrapassem os limites de aplicação de senções par meio de Sindicância ou de 

infrações criminais, poderá, elaborar relatório sucinto e encaminha-la à Comissão de 
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Processo Administrativo Disciplinar - PAD visando a análise e deliberação quanto a 

instauração, ou não, de PAD, ou ainda, conforme o caso, encaminhamento à 

autoridade competente para fins de instauração de inquérito policial. 

Art. 14. Sempre que o Sindicado não for locałizado ou deixar do atender à citação, 

intimação ou notificação para comparecer perante o Sindicante serão adotadas as 

seguintes providencias: 

I – A citação, intimação ou notificação será realizada por publicação de edital no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído pela FAMEP, contendo a teor do 

ato instaurador e os dados relativos à audiência de interrogatório; 

II – Publicada a  citação, intimação ou notificação no Diário Oficial dos Municípios, 

instituído pela FAMEP e não havendo o comparecimemo do Sindicado no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, daverá o Sindicante declarar nos autos tal circunstância, 

correndo o proceso à revelia do sindicado, sendo desnecessária sua intimação para 

os demais atos processuais;  

§1° - A Sindicância correrá também à revelia do Sindicado, quando este não atender 

as regulares e posteriores intimações e/ou notificações, podendo esta ser suprida pelo 

comparecimento do seu defensor; 

§2° - Declarada nos autos a revelia, caberá ao Sindicante designar defensor dativo 

ocupante de cargo superior ou de mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou 

superior ao do Sindicado; 

§3° - Reaparecendo, o revel poderá acompanhar o processo no estágio em que se 

encontrar.  

Art. 15 – O interrogatório do Sindicado será reduzido a termo, devendo ser assinado 

por todas. 
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§1° - As testemunhas arroładas pela defesa, sempre que possível, comparecerão à 

audiência, independente de notificação. 

Art. 16 – O Sindicante poderá reinquirir o acusado e as testemunhas, bem como 

propor diligências visando o esclarecimento dos fatos em apuração. 

Art. 17. O reconhecimento de firma ou autenticação de documento apresentados para 

juntada será exigido, sempre que houver dúvida sobre sua autentícidade. 

Parágrafo Único: Quando necessário, os documentos em cópias, apresentados para 

juntada nos autos, poderão ser autenticados peło Sindicante que registrará a 

ocorrência. 

Art. 18. Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção de todas as provas 

admitidas em direito, sendo indeferidas por despacho fundamentado, apenas as que 

forem consideradas, pelo Sindicante, como protelatórias ou irrelevantes para o 

esclarecimento dos fatos. 

Art. 19. Visando a colheita de provas o Sindicante poderá solicitar, por qualquer meio 

idôneo de comunicação, pedido de diligência, dirigido aos órgãos competetes. 

Art. 20. Encerrada a fase de instrução, o Sindicado será intimado para apresentar, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, suas razões finais de defesa, pessoalmente ou através 

de procurador legalmente constituído. 

Art 21. Após a conclusão do interrogatóńo do sindicado, colheita de provas, inquirição 

de testemunhas e decorrido o prazo para apresentação de razões finais de defesa, 

será elaborado um Relatório Final, que deverá conter um resumo dos fatos que 

originaram a sindicância, apreciação dos depoimentos colhidos, das provas e das 

diligências promovidas, concluindo: 

I - pelo arquivamento justificado do procedimento; 
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II – aplicação de penalidade de advertência ou suspenção de até 30 (trinta) dias;  

III- instauração de processo adminiatrativo disciplinar. 

§1° Sempre que o ilícito pratícado pelo funcionário ensejar a imposição de penalidade 

de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, demissão ou de extinção de aposentadoria 

ou de disponibilidade, será obrigatória a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar; 

§2° Existindo indícios de crime, o Sindicante deverá dar conhecimento à Autoridade 

Policial para que esta, caso entenda necessário, proceda a instauração de Inquérito 

Policial 

§3° - A comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a elaborar de Relatório Final. 

§4º - O Relatório Final será encaminhado à autoridade competente para emitir Decisão 

Final, devidamente fundamentada, em até 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual 

periodo. 

Art. 22. O órgão responsável pelo procedimento de sindicância deverá providenciar a 

publicação da Decisão Final no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Pará, 

instituído pela FAMEP, independentemente de seu resultado. 

Art. 23. Em hipótese de não instauração e conclusão de processo disciplinar no prazo 

legal, ocorrerá a prescrição nos seguintes casos: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - am 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§1° O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tomou conhecido.  
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§2° Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se as infrações 

disciplinares capituladas também como crime; 

§3º A abertura de sindicância interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por 

autoridade competente. 

§4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em 

que cessar a interrupção. 

Art. 24. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 

prorrogável por Igual período, a critério da autoridade superior. 

Paragrafo único: A inobservância dos prazos previstos neste artigo não acarretam a 

nulidade do feito, subsistindo a responsabilidade dos responsáveis, na hipótese de 

retardamento injustificado. 

Art 25. É imprescindível que os documentos anexados aos autos da Sindicância 

sejam legíveis e quando possivel, originais ou autenticados.  

Das disposições finais 

Art 26. Os titulares dos órgãos e entidades municipais determinarão as medidas 

administrativas necessárias ao fiel e imediato cumprimento deste Decreto. 

Art. 27. Todos as atos praticados pelo sindicante ou pela comissão deverão instruir 

os autos do procedimento de sindicância.  

Art. 28. Integram-se este Decreto os seguintes anexos: 

LISTA DE ANEXOS: 

ANEXO I - Portaria da Instauração da Sindicância; 

ANEXO II - Termo de compromisso da comissão de sindicância; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 
ESTADO DO PARÁ 

 

 

 

 

CNPJ: 05.105.283/0001-50 
AV. GENTIL BITTENCOURT, Nº 1 – CENTRO 

CAMETÁ/PA – CEP 68.400-000 

ANEXO III - Ata de instalação de aindicãncia e Inicio dos trabalhos; 

ANEXO IV - Ofício de prorrogação de prazo para conclusão de sindicância; 

ANEXO V - Despacho; 

ANEXO VI - Notificação/intimação administrativa de sindicância; 

ANEXO VII - Termo de declaração; 

ANEXO VIII - Relatório da Sindicância; 

ANEXO IX - Termo de encerramento; 

ANEXO X - Decisão final; 

ANEXO XI - Despacho de encaminhamento à Comissão de PAD; 

ANEXO XII - Termo de juntada. 

ANEXO XIII – Ofício comunicando a Secretaria Municipal de Administração - 

SEMAD 

 

Art. 29. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 

 
Cametá/PA, 30 de março de 2022. 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 
Prefeito Municipal de Cametá. 
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ANEXO I 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 

 

PORTARIA Nº ___ DE ___ DE _________________ DE _____ 

 

O(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE _____________________ no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 140 da Lei nº 065 de 24 de janeiro de 2006, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Instituir uma Comissão de Sindicância para apuração dos fatos constantes 

no Processo nº _________________________; bem como apurar ações e omissões 

que porventura venham a surgir no curso de seus trabalhos, conexos as 

irregularidades. 

Art. 2º. Designar para compor a Comissão de Sindicância os seguintes servidores: 

________________, Matricula n° _________, (cargo_______), na qualidade de 

Presidente; 

________________, Matricula nº _______, (cargo_______), na qualidade de 

Secretária; e  

_________________, Matrícula n° __________. (cargo________), como membro, 

todos lotados no _______ 

Parágrafo único: Caberá ao presidente da Comissão o provimento dos meios para a 

realização de suas atividades. 

Art. 3º. Esta Comissão desenvolverá seus trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 4º. A atuação dos membros desta Comissão e considerada serviço público 

relevante, não sendo passível de remuneração. 
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Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do 

Município - DOM. 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ____________________ 

 

Cametá, ___ de ______________ de _________ 

 

___________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 

PROCEDIMENTO N° _______ 

Tendo sido designados nos termos da Portaria nº XXX, nós, abaixo   assinados, 

aceitamos a incumbência de processar a Sindicância para apuração dos fatos, ações 

e omissões que porventura venham a surgir no curso dos trabalhos. conexos ao 

Procedimento nº XXX; bem como assumimos o compromisso de bem   desenvolver 

as atividades necessárias para a conclusão da referida sindicância com lisura e 

imparcialidade, para que, ao final dos trabalhos, a mesma retrate com os fatos 

ocorridos com fidelidade. 

 

Cametá, _____ de _____________ de _______ . 

 

SERVIDOR (A), Matricula n° _________, (cargo_____), na qualidade de Presidente; 

__________________________________________ 

SERVIDOR (A), Matricula nº _______, (cargo_______), na qualidade de Secretária;  

__________________________________________ 

SERVIDOR (A), Matrícula n° __________. (cargo________), como membro.  

__________________________________________ 
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ANEXO III 

 

ATA DE INSTALAÇÃO DE SINDICÂNCIA E INÍCIO DOS TRABALHOS 

Aos _____ dias do mes de ______________ de ______, às _______ , na Sala do 

departamento ____________, situada na Rua, nº __________, neste município, onde 

presentes se achavam ____________, da Comisato de Sindicância Administrativa 

intituída  através da Portaria nº _________ , publicada no Diário Oficial do Municipio 

nº _________, de ________ de __________ de 20____, procedeu-se a instalação da 

Comissão e tiveram início os trabalhos relacionados com a apuração dos fatos 

mencionados na referida Portaria, constantes no Procedimento n° ___________. 

 

DELIBERANDO preliminarmente, a Comissão Sindicante decidiu:  

a) comunicar a instalação à autoridade instauradora; 

b) expedir as notificações, solicitando o comparacimento   das   pessoas   

mencionadas   no   referido   Procedimento;     

c) (........) 

 

 Nada mais havendo a tratar, Iavrou-se esta Ata, que vai assinada pela Srª. 

Presidente, Membro e por mim.................................... (Secretário (a)).  

 

Cametá, _____ de _____________ de _______ . 

SERVIDOR (A), Matricula n° _________, (cargo_____), na qualidade de Presidente; 

__________________________________________ 

SERVIDOR (A), Matricula nº _______, (cargo_______), na qualidade de Secretária;  

__________________________________________ 

SERVIDOR (A), Matrícula n° __________. (cargo________), como membro.  

__________________________________________  
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ANEXO IV 

 

OFÍCIO SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE 

SINDICÂNCIA 

 

Ofício nº _______  

 

ASSUNTO: Prorrogação de prazo. 

Referência: Processo n°. ____________ 

 

Senhor(a) Secretário(a) 

 

Solicitamos a Vossa. Senhoria nos termos do art. 138, Parágrafo Único, da Lei nº 065 

de 24 de janeiro de 2022, prorrogação por 30 (trinta), dias do prazo para conclusão 

dos Trabalhos da Sindicância em epígrafe, à vista dos seguintes motivos: (esclarecer 

os motivos). 

 

Cametá, _____ de _________________ de _______ . 

 

Atenciosamente, 

 

SERVIDOR (A), Matricula n° _________, (cargo_____), na qualidade de Presidente; 

__________________________________________ 

SERVIDOR (A), Matricula nº _______, (cargo_______), na qualidade de Secretária;  

__________________________________________ 

SERVIDOR (A), Matrícula n° __________. (cargo________), como membro.  

__________________________________________ 
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ANEXO V 

 

DESPACHO 

 

Ao secretário da Comissão de Sindicância para providenciar: 

A) Proceder a juntada aos autos dos seguintes documentos: (listar doc.) 

B) Elaborar ofício solicitando ... 

C) Providenciar diligência requerida pelo (requerente/requerido) de modo a verificar 

... ou constatar .... 

 

Após o cumprimento, retorne os autos. 

 

Cametá, _____ de _________________ de _______ . 

 

  

 

 

__________________________________________ 

PRESIDENTE  
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ANEXO VI 

 

NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SINDICÂNCIA 

Cametá, _____ de _________________ de _______ . 

 

Senhor (a) __________________________________, Servidor Público Municipal, lotado 

nesta secretaria, no cargo de _________, sob a matricula de nº __________, neste 

Município. 

O Presidente da Comissão de Sindicância, designado   pela   Porłaria   n° 

____________, vem por meio desta dar ciência da existência do Processo Administrativo 

nº ___________; bem como, intima V.S° a comparecer, no dia _________, ás _________ 

horas, perante esta Comissão, situada na ____________________________ nº 

_____________, neste município a fim de prestar esclarecimentos acerca do assunto 

exposto no referido processo (constar resumidamente os fatos da denuncia, caso envolva 

menor, evitar exposição dos mesmos). 

 

Esclarece que o não atendimento a presente notificação/intimação implicará na tomada de 

medidas legais de ordem administrativas contra V.S°. nos temos da Lei n° 065 de 24 de 

Janeiro de 2006. 

 

Na impossibiłidade de seu comparecimento, deverá V.S° justificá-lo formal e 

antecipadamente. 

 

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

PRESIDENTE  

Ciente: 

Em:  

Notificado: ______________________________________________  
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ANEXO VII 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

Aos ___ dias do mês de ____________ de _______, por volta das _______ horas na sala 

do departamento ______________________ , localizada na rua _______________, bairro 

____________________ , neste Município,  presente a Comissão de Sindicância 

designada pela Portaria nº ____________________, publicada no Diário Oficial do 

Município nº ___________ do dia ______________; COMPARECEU o Sr. 

___________________________ , brasileiro , __________________ (estado civil), 

residente e domiciliado na ___________________, inscrito no RG sob o n° _________ e 

CPF nº _______________, __________________,  (cargo e matrícula), łotado e em 

exercício no ___________, onde exerce a função de __________________, a fim de 

prestar esdarecímentos sobre os atos e fatos constantes no presente processo de n° 

________________________, do qual foi regularmente notificado, conforme fls. nº 

______. 

 

Depois de dado ciência do assunto, o(a) declarante, questionado pelo Presidente, 

respondeu: QUE (...), QUE (...), Passada a palavra aos membros: (nomes dos membros), 

para acrescentarem perguntas, não quiseram fazer uso da faculdade. 

 

 Encerradas as perguntas, foi franqueada a palavra para o declarante para que, se 

desejasse, acrescentasse mais algum fato que se relacionado ao assunto, e nada quis 

acrescentar ou acrescentou QUE (...). A seguir foi realizada a leltura do presente termo 

para que o (a) declarante, se desejasse, indicasse as retificações que entendessse 

necessárias, de modo a registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, 

que foram prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter nenhuma 

retificação a fazer, por estar de inteiro acordo com sau teor. Nada mais foi dito e nem foi 

perguntado, pelo que eu, secretário, _____________________, na condição de secretário 
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da Comissäo, lavrei o presente Termo, que vai par todas assinado, para os devidos fins 

Iegais. 

 

__________________________________________ 

DECLARANTE 

__________________________________________ 

PRESIDENTE  

__________________________________________ 

MEMBRO  

__________________________________________ 

SECRETÁRIO  
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ANEXO VIII 

 

RELATÓRIO DA SINDICÂNCIA 

 

A Comissão de Sindicância designada através da Portería nº ___________, de ____ de 

março de 2022, publicada no Diário Oficial do Município em _____ de ______________ 

de _______, vem aprssentar seu relatório conclusivo.  

 

Senhor Secretário: _________________ 

 

DOS FATOS E DAS PROVAS: 

 

Vieram os fatos ao conhecimento de V. Sª. Através do processo em epígrafe, que procedeu 

a instauração de sindicância com a finalidade de apurar os fatos apresentados, que tratam 

de possivel __________________________, por parte do servidor 

____________________, matricula nº __________________________.  

 

Foi encaminhado a esta Secretaria o Ofício nº _______, cujo conteúdo relata que referido 

servidor (relatar os fatos)  

 

Foi anexada aos autos nas fls. (...) 

 

Tendo em vista... 

 

DAS DECLARACÕES PRESTADAS: 

 

A Comissão Sindicante expediu notificação para os servidores: 
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O (a) servidor (a) _______________________________, compareceu a esta Secretaria 

na dia ______ de ________________ de ________, às _______ horas, declarando, em 

síntese: ______________ 

 

--- 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 

--- 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

--- 

 

CONCLUSÃO:  

 

Após exame minucioso do conjunto de provas colhidas no presente expediente, acostadas 

aos autos, conclui esta Comissão Sindicante que (não) / restou CONFIGURADA A 

OCORRÊNCIA DE ____________________, pelo que concluímos pelo (arquivamento do 

presehte expediente) / caractertzaçáo da infração, sendo necessária a abertura de 

Processo Adminiatrativo Disciplinar, de acordo com inciso do artigo  da Lei n° , para 

apurar o possível   

 

É o relatório, que submetemos ã consideração superior. 

 

 

__________________________________________ 

PRESIDENTE  
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__________________________________________ 

MEMBRO  

 

__________________________________________ 

SECRETÁRIO  
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ANEXO IX  

TERMO DE ENCERRAMENTO  

 

Aos     d ias  do  més de  _________   de                ,  às       ho ras ,  na  

sede da Comissão  de S ind icânc ia ,  i ns tau rada pe la  Por ta r ia  n °  

                 s i to  na  ( rua  e  número) ,  p resentes  os  seus  membros ,  

ence r ram-se os  t raba lhos  da  re fe r ida  comissão re la t i vos  ao  Processo de  

S ind i cânc ia  n °                ,  em que é  s ind icado                                              

(Nome e  rub r ica  do  Sec re tar i a ) ,  pe lo  que l av re i  o  p resente  te rmo que  va i  

ass inado pe ios  membros  da  comissão  s ind icante .  

 

 

_______________________________________________ 

PRESIDENTE 

 

 

_______________________________________________ 

SECRETÁRIO 

 

 

_______________________________________________ 

MEMBRO 
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ANEXO X 

DECISAO FINAL 

 

Aprovo o Relatório Conclusivo, adoto seus fundamentos para, considerando o que 

consta na Sindicância n° __________ 

Aplicar ao ato _______________________(arquivamento/advertência ou suspensão 

de até 30 dias/remessa para    Comissão de PAD) ao servidor ___ (nome do 

sindicado), (cargo), matrícula funcional n°, lotado no ____________, com 

fundamento no (especificar dispositivo de Lei). 

 

Retorne os autos do processo, para dar ciência ao servidor e demais providências. 

 

 

__________________________________________________ 

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ___________________ 
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ANEXO XI 

DESPACHO ENCAMINHAMENTO À COMISSÃO DE PAD 

 

Concordo com a conclusão chegada por esta Comissão de Sindicância instituída pela 

Portaria de nº _________ , referente ao Processo n° ___________ motivo pelo qual 

determino a remesa destes autos destes autos à comissão de proceso administrativo, 

para as providências necessárias quanto a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar, em face do servidor (qualificar).  

 

 

Cametá ___ de _______________________ de _________ . 

 

 

____________________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ____________________ 
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ANEXO XII 

JUNTADA 

 

Aos ___ dias de_____________ de _________ por ordem do(a) Sr (ª) 

Presidente da comissão, juntei aos autos deste Processo de n° ________________, 

os documentos a seguir discriminados, os quais passam a constituir documentos de 

fls. Nº .... 

A) – _____________________________ (fls.) 

B) – 

C) _  

 

Do que, para constar, lavrei, na qualidade de secretário da comissão o presente 

termo.  

Cametá, ___ de ______________________ de __________.  

 

___________________________________ 

Secretário(a) da Comissão de Sindicância 
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ANEXO XIII 

OFICIO Nº ______/_____ 

Cametá, _____ de ____________ de ______. 

 

Do: Gabinete do Secretário Municipal de XXX 

 

Para: Gabinete do Secretário Municipal de Administração - SEMAD 

  

Assunto: Apuração de suposta irregularidade através de Sindicância.  

 

Cumprimentando-o (a) cordialmente, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 136 

da Lei nº 065 de 24 de janeiro de 2006, vimos por meio deste, dar ciência a de 

instauração de sindicância, através da portaria nº __________, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM, no dia _____ de ________________________ de _____. 

Para que esta pasta proceda a supervisão e fiscalização do procedimento, conforme 

dispõe o caput do art. 136 da mencionada Lei.  

 

Certos da costumeira atenção e empenho, renovamos expressões de alta 

consideração e apreço, agradecemos antecipadamente e desejamos votos de 

sucesso para o seu trabalho. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

___________________________________ 

Secretário de Municipal de XXX 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 
 Certifico para os devidos fins de direito e a quem 

possa interessar, que atendendo ao princípio da 

publicidade e de acordo com as atribuições conferidas 

pelo Decreto Municipal n° 97/2013, de 29 de julho de 

2013, publiquei no quadro de Aviso que fica no rol do 

prédio da Prefeitura Municipal, o Decreto Municipal n° 

065/2022, de 30 de março de 2022, o qual DISPÕE SOBRE 

O PROCEDIMENTO DE SINDICÂNClA ADMINISTRATIVA 

PARA APURAÇÃO SUMÁRIA DE lRREGULARłDADES NO 

ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 

Cametá, 30 de março de 2022. 

 
 

Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto Municipal nº 001/2021. 
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