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DECRETO N°04/2006

Data: 07/02/2006

SUMULA: Instaura Sindicância Administrativa, e nomeia Comissão
Sindicante, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D"Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento nos artigos da Lei Municipal nO 12/93 de
05/05/1993, que institui o regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos
deste Municipio.

DECRETA:

Art. 1° - Fica Instaurada Comissão Sindicante Administrativa no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Diamante
D'Oeste - PR, para apurar possíveis irregularidades no pagamento de
servidores públicos Municipais.

Art. 2° - Para realização dos serviços sindicantes ficam nomeados os
servidores IRACI LOURDES CEQUINATO FRONZA, portadora do RG
4.572.551-0, EDEMOR CECCHELE, portador do RG 2.192.166-1 E DORACI
MACENO DALLA COSTA, portadora do RG 4.122.849-0, para comporem
Comissão Sindicante.
Parágrafo Único - Constituída, a Comissão reunir-se-á para receber a
indicação do Presidente, definir Relator e Membro e fixar os dias e hora em
que se reunirão, lavrando em livro próprio as deliberações das reuniões.

Art. 3 ° - A Comissão terá o prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da
publicação desta Portaria, para apresentar Relatório Final conclusivo de seus
trabalhos. .
Parágrafo Único - A Comissão poderá solicitar ao Prefeito Municipal a
contratação de corpo técnico para auxilia-Ia nos trabalhos á serem
desenvolvidos.

Art. 4° - Os membros da Comissão ficam investidos de todos os poderes para
apurar os fatos dentro dos limites da Administração Pública, podendo conferir e
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solicitar documentos, inquirir e ouvir testemunhas e usar de todos os meios
legalmente admitidos para o fiel cumprimento de suas funções.

Art. 5° - A destituição desta Comissão dar-se-á automaticamente, após a
entrega ao Chefe do Poder Executivo, que tomará as medidas previstas no Art.
164 da Lei 12/93.

Art. 6° - Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e seis.

,U lIA.'/-t{.J
FAUSTINO RODRIGUES DE MAGALHÃES

Prefeito Municipal
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