
 

 

PORTARIA N° 1.079/2022 
 

Determina abertura de Sindicância Investigatória. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas atribuições 
legais,  
  CONSIDERANDO a perda de registros digitais referentes ao dia 04 de julho 2022, 
por motivos de força maior, o que ocasionou divergências nas numerações das portarias municipais 
e a não publicação de algumas delas; 
  CONSIDERANDO que a Portaria nº 879/2022, que determinou a abertura de 
sindicância investigatória – Processo nº 008-2022, não foi publicada e apresenta irregularidades na 
sua numeração;  
  CONSIDERANDO que a sindicância investigatória fora instaurada e nela foram 
realizados atos processuais.  
  CONSIDERANDO que a convalidação dos atos processuais realizados até o 
momento não resultará em prejuízos aos envolvidos na instrução processual, dado o caráter 
investigatório da sindicância, da qual não decorrem penalidades; 
 

DETERMINA 
 
  Art. 1º A abertura da Sindicância Investigatória – Processo nº 008-2022, visando 
apuar a falta de um notebook HP 250 G8, patrimônio nº 19172, pertencente a Secretaria Municipal 
de Educação, conforme narrado no Memorando Interno nº 186/2022, expedido pela mesma 
secretaria e na Ocorrência Policial nº 827/2022/150838.  
  
  Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para Comissão Permanente 
de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pelo Decreto nº 
875/2022 apresentar o relatório final.  
 
  Art. 3º Ficam convalidados os atos administrativos processuais realizados até a 
presente data pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e 
Especial nos autos da Sindicância Investigatória nº 008/2022. 
 
  Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 24 de agosto de 2022. 
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