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PORTARIA N.º 041/2021. 

Instaura Processo Administrativo 

contra servidor público e dá outras 

providências. 

O Prefeito municipal de Lagoa Real – BA, no uso de suas atribuições, no uso de suas 

atribuições legais, e com fundamento no art. 5º, LV da Constituição Federal e art. 227 e 

seguintes da Lei Municipal nº 06/1990 (Estatuto do Servidor) e, 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta autoridade, através do anexo 

Ofício nº 028/2021 do Departamento de RH, que o servidor Carlos Alberto Silveira Pinto, 

concursado para a função Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por 

supostos atos depreciativos; 

CONSIDERANDO, finalmente, se forem verdadeiros os fatos acima mencionados, 

podem configurar transgressão aos artigos 200, do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais (Lei Complementar Municipal nº 06/1990). 

RESOLVE: 

 I – Determinar a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, para apurar a 

infração de supostos atos depreciativos praticado pelo servidor Carlos Alberto Silveira 

Pinto; 

II – Designa a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do 

município de Lagoa Real, conforme Decreto nº. 030/2019, para apurar os fatos 

mencionados no item I. 

III – Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis, para Comissão apresentar relatório 

conclusivo dos trabalhos. 

IV – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Real, 26 de novembro de 2021. 

Publique-se. 

 

 

Pedro Cardoso Castro 

Prefeito 
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Portaria n º 040 de 26 de novembro de 2021. 

 

Dispõe sobre a prorrogação das atividades dos processos 

administrativos disciplinares instaurados pela Portaria nº 030/2019, 

para apurar possível desvio de função em face de servidores públicos. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA REAL, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que o prazo para a realização dos processos 

administrativos disciplinares encerrar-se-ão na data de 26 de novembro de 2021, em respeito ao Art. 

229 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lagoa Real; 

 

CONSIDERANDO que o cenário causado pela pandemia do COVID-19 

se prolonga, gerando incertezas no tocante ao prazo resoluto para o retorno dos trabalhos; 

CONSIDERANDO a evidente imprescindibilidade de celeridade para 

finalização dos PADs;  

 

RESOLVE: 

 

I – Prorrogar o prazo da Portaria nº 031/2021 por mais 90 (noventa) dias, 

compreendendo de 26 de novembro de 2021 até o prazo de 26 de fevereiro de 2022, em observância 

ao Art. 229 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lagoa Real.  

 

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

legais em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de novembro de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Pedro Cardoso Castro 

Prefeito 
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