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ATO DA MESA Nº 018/2021 

 

 

Dispõe sobre o recadastramento dos servidores públicos 

da Câmara Municipal de Itapevi e dá outras 

providências. 

 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, resolve: 

Art. 1º Fica determinada a realização de recadastramento dos Servidores Públicos ativos 

da Câmara Municipal de Itapevi; 

Art. 2º O recadastramento será anual e obrigatório a todos os Servidores Públicos ativos 

Estatutários, comissionados e efetivos; 

Parágrafo único. Não fazem parte do recadastramento os Servidores Inativos e 

Pensionistas; 

Art. 3º O recadastramento será realizado através do preenchimento de formulário, por 

parte do servidor, que será disponibilizado na Coordenação de Recursos Humanos ou no 

endereço eletrônico da Câmara Municipal de Itapevi, qual seja: 

www.camaraitapevi.sp.gov.br; 

§ 1º O servidor deverá, obrigatoriamente, preencher todos os campos do referido 

formulário e entregá-lo à Coordenação de Recursos Humanos; 

§ 2º Após a entrega do formulário, será emitido ao servidor um protocolo de entrega do 

recadastramento. 

§ 3º Em caso de férias ou afastamento do servidor, que o impossibilite de entregar o 

formulário dentro do prazo estabelecido, desde que devidamente comprovado, o mesmo 

poderá fazê-lo no primeiro dia útil após o retorno ao trabalho. 

Secretaria LegislativaOutros Atos



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 01 número 14 de 12 de novembro de 2021 | Página 3 de 35

Secretaria Legislativa

 

Art. 4º Caso haja alteração de alguma informação ou dado por parte do Servidor, este 

deverá apresentar na Coordenação de Recursos Humanos, documento comprobatório, 

original, da referida alteração, no ato da entrega do formulário, no prazo estabelecido. 

Art. 5º O Servidor deverá fazer seu recadastramento até o dia 20 do mês de maio de cada 

ano. 

Art. 6º A veracidade das informações a serem prestadas será de inteira responsabilidade 

do Servidor, respondendo este sob as penas da Lei, sobre dados falsos ou fraudulentos, 

com vistas a alterar sua situação cadastral. 

Art. 7º O recadastramento é ato personalíssimo do Servidor, sendo vedada sua realização 

por terceiros. 

Art. 8º Os Servidores que não se recadastrarem, nas formas e prazos descritos neste Ato, 

terão seus vencimentos bloqueados, sem prejuízos da adoção das medidas disciplinares 

cabíveis. 

Parágrafo único. O pagamento bloqueado em face do descumprimento do presente Ato 

somente será liberado com a regularização do recadastramento do Servidor, a qual deverá 

ser feita diretamente na Coordenação de Recursos Humanos 

Art. 9º Fica a Coordenação de Recursos Humanos responsável pelo cumprimento dos 

termos deste Ato. 

Art. 10 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Ato de Mesa 

009/2014. 
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Câmara Municipal de Itapevi, 08 de novembro de 2021. 
 
 

 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO  
Presidente 

 
 
 

 
THIAGO DA SILVA SANTOS  

Vice-Presidente  
 

ERONDINA FERREIRA GODOY 
1ª Secretária 

 
 
 
 
 

CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES 
2ª Secretária 

MARIZA MARTINS BORGES 
3ª Secretária 

 
 

 

Publicada na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de Itapevi, aos 

08 dias do mês de novembro de 2021. 

 

 

                          

           SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 

Superintendente das Coordenadorias 
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ATO DA MESA Nº 019/2021 
 

 

Dispõe sobre a organização das atividades desenvolvidas 
pela comissão permanente de processante e comissão de 
gestão de carreiras nas atribuições disciplinares prevista 
na Resolução 34/2021 no âmbito da Câmara Municipal de 
Itapevi e dá outras providências. 
 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 

 
Art. 1º As funções de organização administrativa de atribuição da Comissão Processante 

Permanente e Comissão de Gestão de Carreira, a que se refere o artigo 203 da Lei 

Complementar nº 223, de 1974, serão exercidas por meio dos procedimentos previstos neste 

Ato da Mesa. 

§1º São dispositivos procedimentais a cargo da Comissão Permanente Processante: 

I - Sindicância; 

II - Processo Administrativo Processante. 

§2º São dispositivos procedimentais a cargo da Comissão de Gestão de Carreiras: 

I – Processo Administrativo Disciplinar. 

Art. 2º As comissões devem se reunir toda semana, mediante encontros registrados em atas, 

para desenvolvimento de atividades de organização administrativa ou para compulsar 

atividades processuais. 

Art. 3º Todos os atos elaborados pelas comissões serão registrados em pasta eletrônica 

própria, disponibilizada e compartilhada com acesso restrito aos usuários membros da 

comissão. 

§1º As pastas eletrônicas deverão conter:  

I – Cópia integral do processo físico, todos os atos e documentos digitalizados, as atualizações 

entre as informações constante na pasta física e a via digital serão feitas no prazo máximo de 

intervalo de uma reunião. 
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II – Os documentos serão nominados e digitalizados separadamente, classificados por ordem 

cardinal. 

III – Relação dos ofícios, memorandos, mandado de citação, intimação, notificação e convite 

em ordem cronológica anual, iniciando em cada ano nova contagem. 

§2º A atualização para restrição e liberação de acesso as pastas compartilhadas em razão da 

substituição de membros nas comissões, incumbe exclusivamente ao presidente da respectiva 

comissão. 

Art. 4º As pastas digitais compartilhadas, para efeitos de parecer emitidos pela Procuradoria 

do Legislativo ou Controle Interno, serão disponibilizadas com a fidedignidade da 

informação, entre física e digital, no ato de sua disponibilização.  

Art. 5º Compete ao presidente da respectiva comissão: 

I - Apresentar os membros da comissão e deliberar sobre suas atribuições por escrito 

durante os trabalhos da comissão;  

II - Esclarecer para a testemunha qual o objeto do processo, relatando sucintamente a 

denúncia;  

III - Esclarecer dúvidas da testemunha e qualificar a testemunha; 

IV - Fazer as perguntas relativas ao fato denunciado; 

V - Determinar ao membro secretário que registre em ata as repostas da testemunha; 

VI - Questionar os membros da comissão sobre a necessidade de fazer mais perguntas; 

VII - Questionar a testemunha se há necessidade de fazer mais esclarecimentos; 

VIII - Questionar a testemunha se se sentiu constrangida ou coagida a prestar os 

esclarecimentos; 

IX - Apresentar a ata lavrada pelo membro secretário para a testemunha (termo de 

declaração), para eventuais correções; 

X - Colher a assinatura dos presentes na ata lavrada pelo secretário (termo de declaração), 

após a concordância da testemunha; 

XI - Determinar a anexação do documento aos autos; 

XII – Distribuir competências entre os demais membros da Comissão.  

Art. 6º Convém a comissão respectiva adaptar os modelos anexos dos atos praticados na 

consecução de suas atividades. 
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Art. 7º Aplica-se este Ato da Mesa a todos os processos em trâmite no momento de sua 

vigência, compete a Comissão respectiva, no prazo de até 60 dias corridos, cotados de sua 

publicação, atualizar as informações e adequar os processos em trâmite nos moldes deste ato 

regulamentar, especialmente quanto as pastas digitais.  

Art. 8º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 26 de outubro de 2021. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 10 de novembro de 2021. 
 

 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO  
Presidente 

 
 
 

 
THIAGO DA SILVA SANTOS  

Vice-Presidente  
 

ERONDINA FERREIRA GODOY 
1ª Secretária 

 
 
 
 
 

CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES 
2ª Secretária 

MARIZA MARTINS BORGES 
3ª Secretária 

 

Publicada na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de Itapevi, aos 

10 dias do mês de novembro de 2021. 

 

                          

           SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 

Superintendente das Coordenadorias 
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ANEXO I 

 

Autos nº..... /20.... 

 

 

  

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, institui 

 

TERMO DE INSTALAÇÃO 

 

Aos....... de..... de 20...., a Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar reuniu-se, 

dando assim por instalados os trabalhos do processo de 

Sindicância/Processante/Disciplinar protocolado sob N.º......../20....., referente aos fatos 

ocorridos no...........(descrição sucinta da denúncia/fatos), do que para constar, lavrou-

se este termo, que vai assinado pelo presidente, demais membros e, por mim, 

secretário, que o digitei.  

 

 

PRESIDENTE 

MEMBROS 
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ANEXO II 

Autos nº..... /20.... 

 

Aos....... de..... de 20...., a Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar no 

exercício de suas atribuições, reuniu-se, para 

 

DELIBERAÇÕES INICIAIS 

 

Para secretariar os trabalhos da comissão, designo o servidor, 

..............................., RG...................., de acordo com o Art. 9, § 1º, da Resolução nº 

......../20.... 

1- Fica designado o dia......de........ de 20...., para instalação da comissão de 

sindicância designada pela Portaria nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº 

....../20.... 

2 – Consigna-se: 

a) Termo de Compromisso dos Membros; 

b) Termo de Instalação da Comissão; 

c) O local de desenvolvimento dos trabalhos; 

d) Ata dos Trabalhos Preliminares da Comissão; 

e) Promover a intimação dos ....................; 

f) Deliberar sobre a produção de provas. 

g) Requerer informações aos departamentos e órgãos; 

 

PRESIDENTE 

MEMBROS 
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ANEXO III 

 

Autos nº..... /20.... 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Presentes os servidores .................., .......................e ........................., respectivamente 

presidente e membros da Comissão da Sindicância/Processante/Disciplinar, sob 

promessa de bem e fielmente desempenhá-los, sem dolo ou malícia, após constatada 

a inexistência de impedimento legal para o exercício do cargo, dada a posse, 

imediatamente o senhor presidente determinou a lavratura do presente termo, foi 

designado como primeiro secretário ...............................para secretariar os trabalhos 

desta comissão, e segundo secretário ............................................, os membros, já na 

qualidade de secretários, ficam responsáveis, doravante, pela guarda e processamento 

dos documentos. 

 

 

PRESIDENTE 

MEMBROS 
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ANEXO IV 

 

Autos nº..... /20.... 

 

ATA DOS TRABALHOS PRELIMINARES 

 

 

Aos....... de..... de 20...., a Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar no exercício 

de suas atribuições, reunidos o senhor presidente e seus membros, foram discutidos, para 

finalmente serem aprovados, os itens que deverão nortear os trabalhos em relação ao 

processo sindicante, a Comissão decidiu tomar as providências cabíveis a fim de apurar 

indícios de irregularidades na .....................................(descrição sucinta da denúncia), 

todas supostamente existentes no ..................(setor), para a oitiva de seus depoimentos 

e proceder às demais diligências processuais que se fizerem necessárias, ficando o 

decidido, também, que o senhor secretário ......................... incumbido dos 

procedimentos ...........;...............;................. e o senhor secretário ......................... 

incumbido dos procedimentos .................;...................;................ e, para constar, lavrou-

se esta ata, que vai assinada pelo presidente e demais membros.  

 

PRESIDENTE 

MEMBROS 
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ANEXO V 

 

Itapevi, 12 de janeiro de 2021 

 

MEMO. Nº 00/20.... 

Ref.: Protocolo nº 00/20.., Processo nº 00/20..   

 

À Coordenadoria de ..........., 

Sr.(a). .......... 

 

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições de diligências, requisita: 

a) a remessa dos registros funcionais dos servidores abaixo relacionados a esta 

comissão de sindicância, visando instruir os autos supramencionados. 

(relacionar o nome e qualificação dos servidores envolvidos na denúncia). 

b) esclarecimentos sobre os fatos .....(descrever os fatos) 

Sem mais, aproveito o ensejo para elevar os protestos de estima e consideração.  

Atenciosamente, 

 

PRESIDENTE 
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ANEXO VI 

 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, por meio de seu presidente, promove a 

 

INTIMAÇÃO 

 

do senhor................................. para comparecer na sala de reuniões do Plenário desta 

Casa de Leis, à rua .............................., nº......, no dia..../..../20...., às.......h, portando 

documento de identidade, a fim de prestar depoimento nos autos acima citados. e, para 

constar, digitei esta intimação e a subscrevi aos........ dias do mês de.............. de 20....... 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Recebido em:...../...../..... 

(assinatura - nome completo - do intimado e RG) 
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ANEXO VII 

 

Autos nº..... /20.... 

 

 A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, por meio de seu presidente, promove a 

 

CITAÇÃO 

 

CITA do servidor...................., RG...................., detentor do cargo....................., em 

exercício no setor ..........................., para, em atenção aos princípios constitucionais da 

ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF/88) acompanhar as diligências do processo 

administrativo disciplinar instaurado por força da portaria nº....../20....., em que figura 

como acusado, pela prática de.....................................(descrição completa dos fatos e 

dispositivos supostamente violados). Salientamos que, durante os trabalhos da 

comissão, vossa senhoria poderá se fazer acompanhar por advogado, podendo ter vista 

e/ou cópia dos autos, assistir a todos os atos praticados para apuração dos fatos e 

acompanhar a inquirição das testemunhas abaixo relacionadas, conforme pauta em 

anexo. Poderá, também, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá apresentar defesa escrita, 

em que poderá alegar qualquer questão preliminar ou de mérito, especificar as provas 

que pretenda produzir e, se o caso, apresentar o rol de testemunhas.  

Itapevi ....., de................ de 20.......... 

PRESIDENTE 

Recebido em:...../...../..... 
(assinatura - nome completo - do intimado e RG) 
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ANEXO VIII 

 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, por meio de seu presidente, promove o 

 

CONVITE 

 

do senhor................................. para comparecer na sala de reuniões do Plenário desta 

Casa de Leis, à rua .............................., nº......, no dia..../..../20...., às.......h, portando 

documento de identidade, a fim de presar informações nos autos acima citados. e, para 

constar, digitei esta intimação e a subscrevi aos........ dias do mês de.............. de 20....... 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Recebido em:...../...../..... 

(assinatura - nome completo - do convidado e RG) 
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ANEXO IX 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, por meio de seus membros, promovem o 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

Aos.......dias do mês de........., presentes os membros da comissão de 

Sindicância/Processante/Disciplinar,.................., ............... e ................., sob a 

presidência do primeiro nomeado, compareceu o declarante ......................, 

RG................, residente e domiciliado em................., na rua.................., nº....., servidor 

ocupante do cargo........................., em exercício no setor ..................................., fone 

de contato............................., após prestar o compromisso verbal de dizer a verdade 

sobre o que souber ou lhe for perguntado, respondeu que: “..................(Perguntas finais: 

o depoente se sente constrangido ou coagido pelas perguntas formuladas pela 

comissão?/ O depoente é parente, amigo ou inimigo do acusado?)” nada mais disse 

nem lhe foi perguntado, do que para constar, foi lavrado o presente termo, assinado por 

todos. 

 

DEPOENTE  

PRESIDENTE 

MEMBRO  
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ANEXO X 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, por meio de seus membros, promovem o 

 

TERMO DE INTERROGATÓRIO 

 

Aos.......dias do mês de........., presentes os membros da comissão de 

Sindicância/Processante/Disciplinar,.................., ............... e ................., sob a 

presidência do primeiro nomeado, compareceu o declarante ......................, 

RG................, residente e domiciliado em................., na rua.................., nº....., servidor 

ocupante do cargo........................., em exercício no setor ..................................., fone 

de contato............................., acompanhado de seu advogado......................, inscrito na 

OAB-SP sob nº.................., com escritório na rua......................, telefone....................., 

instrumento procuratório às fls................... que está ciente de seu direito constitucional 

de permanecer calado e que seu silêncio não poderá ser usado em seu desfavor, bem 

como de fazer-se representar por advogado. Perguntado, respondeu que não é parente, 

amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer membro da comissão processante. 

Que está ciente dos fatos que lhe são imputados, tendo recebido a citação/intimação de 

fls.........e cópia dos autos, conforme doc. fls..........(caso contrário, narrar que ao mesmo 

foi lido o termo de instauração da comissão ou em audiência). passando a ser 

interrogado, respondeu que:......................................................  
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As perguntas elaboradas pelo seu defensor, respondeu 

que................................................ 

Franqueada a palavra ao interrogado, se tem algo mais a dizer em sua defesa, nada 

disse e nada mais lhe foi perguntado, encerrando-se o presente termo que, lido e 

achado conforme, vai assinado pelo interrogado, pelo presidente e demais membros da 

comissão e defensor presente. 

 

ACUSADO  

ADVOGADO 

 

PRESIDENTE  

MEMBROS 
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ANEXO XI 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, por meio de seu presidente, apresenta: 

 

REQUISIÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 

 

Durante a realização do presente processo, a comissão designada pela presidência 

desta Edilidade recebeu, por parte dos depoentes, inúmeras denúncias de que o 

indiciado apresenta comportamento incompatível para o convívio normal no ambiente 

de trabalho. Também foi constatado que são frequentes os seus afastamentos por 

motivo de saúde, conforme documentos fls......... A defesa alega que os transtornos 

causados pelo servidor são decorrentes de problemas de saúde. Para dirimir tais 

questionamentos solicitamos a remessa de cópia integral do processo à divisão de 

inspeção médica da Prefeitura Municipal de Itapevi para que o servidor........................ 

RG............................ocupante do cargo......................., em exercício no 

setor...................,seja submetido a perícia médica para que se esclareça: 

 

1) O servidor tem condições físicas, psicológicas e mentais de responder o presente 

processo? 

2) O servidor é portador de moléstia incapacitante para o trabalho? 
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3) O servidor encontra-se em tratamento médico? 

4) É necessário afastamento do ambiente do trabalho? 

5) É necessária readaptação de função, temporária ou permanente? 

6) É caso para aposentadoria por invalidez? 

Como o prazo para a conclusão do processo é exíguo necessitamos, de vossa 

excelência, que seja determinada a realização de perícia com a máxima urgência. 

 

PRESIDENTE 
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ANEXO XII 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão de Sindicância/Processante/Disciplinar, designada pela Portaria 

nº....../20...., em conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas 

atribuições, por meio de seus membros, apresentam: 

 

TERMO DE REVELIA 

 

Aos.............dias do mês de ........de 20........, nas dependências da sala de reunião, 

presentes os membros da Comissão de Processo de 

Sindicância/Processante/Disciplinar ...................., .................. e ...................., sob a 

presidência do primeiro, que tem como acusados.................e ............., atendendo ao 

disposto no art. 211 da Lei 223/74, declara a revelia do servidor............., 

rg................cargo..........., lotação no setor................, indiciado no presente processo 

administrativo disciplinar, regularmente citado conforme mandado de fls. ......, com sua 

nota de ciente, (ou por edital publicado no diário oficial do Legislativo Municipal do dia..... 

às fls...... cujos exemplares se encontram anexados às fls...........), por não ter 

apresentado defesa escrita no prazo legal que lhe foi assinalado ou nomeado defensor 

para tanto. Diante disso, nomeio, neste ato, defensor dativo o 

servidor..............................., rg......................, ocupante do cargo..................., em 

exercício no setor.............................., para efetuar a sua defesa escrita. 

Presidente 
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ANEXO XIII 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão de Sindicância, designada pela Portaria nº....../20...., em conformidade com 

a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas atribuições, por meio de seus membros, 

apresentam: 

 

RELATÓRIO FINAL DE SINDICÂNCIA 

 

Atendendo determinação da presidência desta Edilidade para apurarmos os fatos que 

estavam ocorrendo, que tiveram como consequência ......(resumir a portaria de 

instauração), após as diligências que entendemos pertinentes, apresentamos o 

presente relatório. 

 

OBS: Relatar minuciosamente os trabalhos da comissão. Pode-se transcrever trechos 

mais relevantes dos laudos ou de termos de declaração que integram os autos. O que 

não estiver documentalmente provado nos autos não poderá ser citado (impressões, 

comentários de corredor, bilhetes apócrifos, e-mails sem destinatário confirmado). 

 

CONCLUSÃO 

A comissão irá expressar o seu entendimento sobre os fatos, justificando de acordo com 

as provas coletadas do seu entendimento. 
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EX. 1 - “Apesar do conflito de ideias não ficou evidenciado descumprimento de 

dispositivos legais por parte dos servidores, razão pela qual sugerimos, smj de vossa 

excelência, o arquivamento do presente processo de sindicância.” 

 

EX. 2 - “em razão do conflito de ideias, ficou evidenciado descumprimento dos 

dispositivos legais (Lei nº 223/74 – Arts. 177, 178) - estatuto dos servidores, 

supostamente cometidos por parte do(s) servidore(s) (nome e qualificação), razão pela 

qual sugerimos, sob melhor julgamento de vossa excelência, a instauração de processo 

administrativo disciplinar, para garantir aos acusados o devido processo legal”. 

 

Itapevi, ..... de ................. de 20........... 

 

PRESIDENTE 

MEMBRO 
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ANEXO XIV 

Autos nº..... /20.... 

 

  

A Comissão Processante/Disciplinar, designada pela Portaria nº....../20...., em 

conformidade com a Resolução nº ....../20...., no exercício de suas atribuições, por meio 

de seus membros, apresentam: 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

Inicialmente, conforme consta de ata de fls............, a comissão se reuniu e analisou os 

documentos constantes no referido protocolado, para definir o objeto deste Processo 

Administrativo Disciplinar/Processante. 

 

1. DA DENÚNCIA 

O servidor ......................., RG.................., em exercício no setor....................., constatou 

que ...............(descrever a denúncia em detalhes). 

 

Para a apuração da denúncia foi designada comissão de sindicância, pela portaria 

nº......20......, de ....../...../20.....  

Por determinação da comissão de Sindicância, o setor responsável ............, prestou os 

seguintes esclarecimentos....................................... o processo foi instruído com os 

seguintes documentos: ....................................................................................... 
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A Procuradoria do Legislativo, após analisar as denúncias e a documentação enviada 

para parecer, entendeu que, diante da gravidade dos fatos noticiados, seria necessária 

a instauração de Processo Administrativo Disciplinar/processante. 

Após as diligências necessárias e possíveis para a apuração dos fatos a comissão 

sindicante emitiu relatório, concluindo que......................................... 

 

A portaria nº........./20......, de....../...../20....., determinou a instauração de processo 

administrativo disciplinar/processante para apurar os fatos e responsabilidades 

constantes no processo nº ......../20....., e anexos, que relatam irregularidades 

........................................... 

 

2. DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Visando a melhor elucidação dos fatos denunciados, apontados nos autos nº...../20..., 

para dar cumprimento ao contido na portaria nº.....20...., esta Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar/Processante se reuniu para a leitura do relatório e demais 

documentos coletados pela comissão sindicante, deliberando por tomar as seguintes 

providências:......................(transcrever as deliberações da ata de trabalhos 

preliminares na parte que trata das diligências). 

O servidor denunciado foi intimado para acompanhar as diligências determinadas pela 

comissão e lhes foi oportunizado, bem como ao seu defensor, acesso aos autos e que 

requeresse a produção de provas (doc. fls...........), garantindo-se desta forma o 

contraditório e a ampla defesa. 

A Comissão indeferiu alguns pedidos de produção de provas por entender que os 

mesmos seriam meramente procrastinatórios e que nada acrescentariam aos trabalhos 

e ao seu convencimento, posto que: 
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A) A oitiva dos........................................ 

B) A acareação...................................... 

Todos os documentos constantes do processo ficaram à disposição do advogado do 

indiciado que, ao longo do processo, receberam cópias, requereram a anexação de 

documentos, realização de auditoria e reinquirição das testemunhas ouvidas pela 

comissão de sindicância, inclusive, promovendo a contradita de algumas delas, que 

desta forma foram ouvidas na condição de informantes. 

O advogado do indiciado............ apresentou tempestivamente a defesa prévia às fls....... 

e........, sendo que o advogado do indiciado .............não apresentaram defesa prévia, 

limitando-se a protocolar petição requerendo a realização de provas e de outras 

diligências, às fls............. 

Na sequência a comissão ouviu, em depoimento, testemunhas indicadas pela comissão 

e defesa. 

Encerrada a oitiva das testemunhas arroladas, a comissão processante aguardou a 

chegada dos documentos e o laudo da perícia requisitada para que, havendo dúvidas 

quanto à ocorrência dos ilícitos e a responsabilidade do servidor envolvido, pudesse 

deferir outras diligências, caso fossem necessárias, para o completo esclarecimento dos 

fatos. 

O indiciado foi ouvido em interrogatório, acompanhados de seu advogado, foram 

realizadas as seguintes diligências:...............(relacionar com Nº de fls.) 

Encerrada a fase instrutória a comissão processante deliberou pelo indiciamento 
dos servidores, pela suposta prática de atos irregulares, sendo emitidos os 
termos de indiciamento: 
a).........................., RG..................., ocupante do cargo......................, enquanto 
em exercício no................................, pela suposta infringência de dispositivos 
legais (transcrever o termo de indiciamento); 
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b).........................., RG..................., ocupante do cargo......................, enquanto 
em exercício no................................, pela suposta infringência de dispositivos 
legais (transcrever o termo de indiciamento). 
Os indiciados foram devidamente citados para apresentarem defesa à comissão 
processante, observando fatos que poderiam tumultuar o andamento do 
processo: 
a) incidentes ocorridos envolvendo servidores inconformados com a inclusão de 
seus nomes no indiciamento; 
b) possibilidade de que provas pudessem ser extraviadas; 
c) considerou, ainda, que o indiciado............. praticou atos que constrangeram 
as testemunhas; 
D) repercussão das notícias sobre o processo também foram consideradas como 
fatores que poderiam influenciar no relacionamento entre os indiciados e 
colegas, o que poderia causar constrangimentos aos próprios indiciados, 
conforme cópias juntadas às fls. ..... 
Portanto, visando salvaguardar a necessária isenção processual e que a 
verdade dos fatos fosse preservada, a comissão sugeriu ao senhor secretário a 
suspensão preventiva dos indiciados até o julgamento final do processo, que foi 
determinada pela portaria nº......./20....... 

Ao analisar os documentos supramencionados, os membros da comissão 

disciplinar/processante entenderam que os fatos, já apurados, restaram devidamente 

comprovados e que a produção de outras provas seria totalmente desnecessária e 

procrastinatória, em razão do conjunto probatório ser suficientemente robusto, pela que 

determinaram o encerramento da instrução probatória e a abertura do prazo para que 

os defensores apresentassem defesa. 

Os defensores foram citados para apresentarem alegações finais de defesa, que foram 

entregues tempestivamente. 

 

 3. DOS FATOS, DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA E DAS PROVAS 

Após análise das denúncias, da oitiva das testemunhas e a coleta dos documentos 

referentes aos fatos, à comissão de processo administrativo disciplinar/processante 
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passa a explanar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a situação hierárquica 

e funcional de cada um dos envolvidos. (descrever minuciosamente a estrutura do 

órgão, os fatos constatados e a participação de cada indiciado na ocorrência do ilícito, 

bem como suas consequências). 

 

3.1. ALEGAÇÕES DAS DEFESAS E MANIFESTAÇÕES DA COMISSÃO DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/PROCESSANTE 

 

Encerrada a instrução probatória vieram aos autos às alegações finais de defesa em 

que se aduz em síntese: 

Como preliminar, a nulidade por cerceamento da defesa; 

Preliminar de nulidade do termo de indiciamento; 

Prescrição............................................................... 

Em detida análise de todas as alegações apresentadas, entende a comissão 

processante que (rebater as alegações da defesa, justificando as suas decisões): 

Não constitui cerceamento de defesa a decisão da comissão; 

Não há nulidade do termo de indiciamento que se baseou.....; 

Os fatos não estão prescritos (CITAR A LEI Nº 223/74). 

No mérito, a defesa alegou que o indiciado não nega a prática de determinadas 

condutas descritas. Nega, porém, a ilicitude de suas condutas. Alega a defesa que não 

ficou devidamente demonstrado que..................... E que não restou comprovado 

que........................alegam os defensores que não há nos autos comprovação de 

que.............................Durante a instrução probatória, especialmente através dos 

documentos juntados, a administração comprovou que 

......................................................... Alegou, ao final, que o indiciado não praticou as 
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condutas irregulares que lhe foram atribuídas....................afirma, ainda, que não tinha o 

dever de fiscalizar e que cumpria ordens, não percebendo nenhuma irregularidade nas 

condutas que praticava. Procurou enfim demonstrar enfática e exaustivamente que o 

indiciado.................................................... Após a análise de todos os depoimentos e 

documentos coletados durante a tramitação do processo, a comissão processante pode 

observar que o indiciado...............(relato minucioso de cada indiciado). 

 

4. DOS FATOS COMPROVADOS E DAS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS 

Após a análise de toda a documentação anexada aos autos, oitiva de informações e 

declarações dos indiciados e dos argumentos da defesa, a comissão processante pode 

constata que........................................... (descrever as conclusões da comissão, 

embasadas na lei, doutrina e jurisprudência). 

Para buscar o seu convencimento a comissão analisou os fatos demonstrados 

pela........................ E, principalmente, nas declarações dos indiciados em seus 

interrogatórios, como veremos a seguir:.............. (transcrever a parte dos depoimentos 

que levaram ao convencimento, citar os documentos, trecho do interrogatório). 

Ficou comprovado que:............................................. Para comprovar as irregularidades 

descritas a comissão analisou as provas................... As testemunhas afirmaram 

que.......................................... 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Após a realização de todas as diligências restou comprovado que o 

servidor..........................., envolvido na irregularidade, praticou ato de improbidade 

administrativa, que se caracterizam pela violação aos princípios constitucionais que 
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norteiam a administração pública. Afrontaram os princípios da legalidade, moralidade, 

impessoalidade e economicidade, conforme previsto na Lei Federal n° 8.429/92, que 

trata dos atos de improbidade praticados por qualquer agente público. 

Ficou amplamente comprovado que o servidor..........................(individualizar a conduta 

que cada indiciado teve). 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que restaram 

amplamente comprovados os fatos constantes do indiciamento e a gravidade dos 

mesmos, que demonstram que o indiciado não agiu com o necessário zelo no exercício 

de suas funções e, considerando como agravante o fato de exercer função de alta 

hierarquia funcional, ter permitido que a irregularidade ocorresse e o grave prejuízo ao 

erário e ao bom nome dos servidores, sugere esta comissão, de vossa excelência, que 

o servidor....................., RG...........................ocupante do cargo..................., pelas 

infrações cometidas enquanto em exercício no setor ......................., seja penalizado 

pela (advertência; repreensão; multa; suspensão; demissão; cassação da 

aposentadoria, do complemento previdenciário e da disponibilidade), de acordo com o 

disposto no art.183, da Lei nº 223/74. 

Os atos praticados por...................................., RG............................, ocupante do 

cargo....................., caracterizam crime previsto no código penal brasileiro, abaixo 

descrito: Peculato .... 

A Comissão Processante sugere, ainda, que a Coordenação de Finanças e Orçamento 

contabilize e, após a atualização dos valores a serem devolvidos ao erário, remeta a 

cobrança ao servidor supramencionado. 

Sugere, também, que seja instaurado processo de sindicância para apurar se os 
servidores que foram citados nos depoimentos estão relacionados com os fatos 
apurados, sendo coniventes ou beneficiários de alguma forma pela omissão na 
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verificação da regularidade. 
 

Itapevi, ..... de .......de 20... 

 

PRESIDENTE 

MEMBROS 
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ATO DA MESA Nº 020/2021 
 

 

 

Altera dispositivos do Ato da Mesa 005/2021. 

 
 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 
 

Art. 1º O § 2º do art. 1º do Ato da Mesa 05/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...) 

(...) 

§ 2º O trabalho presencial dos servidores deve ser de 100 % (cem por cento) dos 

componentes do setor, salvo nos casos de teletrabalho autorizados com fundamento na 

Resolução 07/2021, mantendo-se o controle de frequência previsto no Ato da 

Mesa 03/2021.” 

 

Art. 2º Este Ato entra em vigor em 17 de novembro de 2021. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 11 de novembro de 2021. 
 

 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO  
Presidente 

 
 
 

 
THIAGO DA SILVA SANTOS  

Vice-Presidente  
 

ERONDINA FERREIRA GODOY 
1ª Secretária 

 
 

https://leismunicipais.com.br/a2/sp/i/itapevi/ato-da-mesa/2021/0/3/ato-da-mesa-n-3-2021-institui-no-ambito-da-camara-municipal-de-itapevi-medidas-emergenciais-de-enfrentamento-ao-agravamento-da-pandemia-relacionada-ao-coronavirus-sars-cov-2-revoga-o-ato-da-mesa-n-0052020-e-o-ato-da-mesa-n-002-2021-e-da-outras-providencias


Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 01 número 14 de 12 de novembro de 2021 | Página 33 de 35

Secretaria Legislativa

 

 
 
 
 

CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES 
2ª Secretária 

MARIZA MARTINS BORGES 
3ª Secretária 

 

 

 

Publicada na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de Itapevi, aos 

11 dias do mês de novembro de 2021. 

 

                          

           SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 

Superintendente das Coordenadorias 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

Processo nº. 022/2021 – Pregão nº. 010/2021. - A Câmara Municipal de Itapevi realizará 

processo licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço global, para Aquisição de 

Solução para Tramitação Eletrônica de Informações, Documentos e Processos Legislativos e 

Administrativos, com licença de uso por tempo determinado, incluso instalação, suporte, 

customização, atualização e hospedagem de dados. Recebimento dos envelopes às 10:00 horas 

do dia 26/11/2021 e início da Sessão às 10:00 horas do dia 26/11/2021. Os interessados em obter 

o edital deverão se dirigir à Coordenadoria de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de 

Itapevi, à rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP ou 

fazer o download do edital através do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Itapevi, 

disponível no site www.camaraitapevi.sp.gov.br. Itapevi, 11 de novembro de 2021. – 

Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

LicitaçãoOutros Atos
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