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PORTARIA Nº 249/2021 – GAB/PMM                        Medicilândia, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

EMENTA: Instaura Processo de Sindicância para apurar 

supostos danos causados aos bens descritos no Termo de 

Doação de Bens Móveis com encargos nº 048/2018-

NEPMV 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ, no 

exercício de suas atribuições legais e disposições da Lei Orgânica Municipal e 

 

CONSIDERANDO a Constituição da República de 1988 e a Constituição do Estado do Pará 

de 1989, as Leis Estaduais 6.286/2000, nº 6.555/2003, os Decretos Estaduais nº 1.296/2004, 

nº 2.637/2010, nº 733/2013 e nº 280/2013; 

 

CONSIDERANDO o Termo de Doação de Bens Móveis com Encargos nº 048/2018-

NEPMV firmado entre o Estado do Pará, por intermédio do Núcleo Executor do Programa 

Municípios Verdes (NEPMV), e o Município de Medicilândia, que recebeu equipamentos do 

Projeto PMV/Fundo Amazônia; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica que trata do cumprimento dos requisitos do Termo de 

Doação – NEPMV e o Ofício nº 31/2021-NEPMV, de 24 de setembro de 2021 que notifica o 

Município de Medicilândia para a “devolução imediata dos bens doados através do Termo de 

Doação de Bens Móveis nº 048 - NEPMV; 

 

CONSIDERANDO o interesse público e a indisponibilidade desse interesse e o poder/dever 

da administração pública quanto à proteção e zelo do patrimônio público; 

 

CONSIDERANDO o Relatório Semestral de Uso e Situação dos Bens Doados através do 

Termo de Doação de Bens Móveis com Encargos nº 001/2021-NEPMV, emitido pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Medicilândia, referente ao período 01 de janeiro a 

09 de março de 2021, que descreve uma caminhonete como bem deteriorado (perda total); 

 

CONSIDERANDO as possíveis irregularidades/extravio/furto/danos ao patrimônio público 

municipal descritos no relatório acima referido; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter um controle efetivo e eficaz sobre o 

patrimônio público do Município de Medicilândia; 
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CONSIDERANDO, por fim, que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 

público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, processo 

administrativo disciplinar ou processo administrativo especial; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de instrução preparatória e informativa cujo relatório final 

da sindicância servirá de base a uma decisão fundamentada da Administração Pública; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Determinar a instauração de Sindicância Investigativa para apurar as circunstâncias 

dos fatos relacionados a possíveis irregularidades/extravio/furto/danos do patrimônio público 

especificado no Termo de Doação de Bens Móveis com encargos nº 048/2018-NEPMV e 

apontados o Relatório Semestral de Uso e Situação dos Bens Doados através do termo de 

doação de bens móveis com encargos nº 001/2021-NEPMV. 

 

Parágrafo único. O relatório conclusivo da sindicância deve conter a 

condição/situação/estado, destino e a utilização atual do referido bem, devendo apontar o 

descumprimento das cláusulas do Termo de Doação de Bens Móveis com encargos nº 

048/2018-NEPMV. 

 

Art. 2º Designar os (as) servidores (as) do Poder Executivo Municipal, a Sra. ADRIELE 

SOUSA DE ARAÚJO, RG 5.664.016-SSP/PA e CPF 896.748.552-20, a Sra. 

ELISÂNGELA ALMEIDA RIOS, RG 3568049 PC/PA e CPF 850.026.232-04 e o Sr. 

PAULO RODRIGUES NETO, RG 3568049 PC/PA e CPF 625.726.522-34, para apuração 

dos fatos acima mencionados. 

 

Art. 3º Deliberar que tal sindicância, por sua natureza investigativa, será célere e não terá́ 

natureza acusatória. 

 

Art. 4º A Comissão ora nomeada terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir a apuração dos 

fatos, podendo ser prorrogado por igual prazo quando as circunstâncias exigirem, devendo 

encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito Municipal. 

 

Art. 5º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação 

necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais 

provas que entender pertinentes. 

 

Art. 6º A Comissão poderá́ intimar quaisquer servidores ou agentes políticos do Município 

para prestarem esclarecimentos e convidar pessoas não servidoras, através de ofício, para, 

querendo, prestar relevante serviço público, informar perante a comissão fatos de seu 

conhecimento, de modo a colaborar na apuração dos fatos.  
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Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.8º Revogadas as disposições em contrário.  

 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal. 

 

Medicilândia/PA, em 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

JULIO CESAR DO EGITO 

Prefeito Municipal 

 

PUBLICADO no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Medicilândia, 26 de 
outubro de 2021.  

 
 

_____________________________________________________________ 
DEYWIS JULIANO DANIEL  

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças  
Decreto nº 001/2021 - PMM 
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