
 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

DECRETO Nº 355, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
DELEGA ATRIBUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRIBUINDO-
LHE A COMPETÊNCIA PARA ABERTURA DE SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO 
GRUPO DE TRABALHO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 
GTPAD – SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DESIGNAÇÃO DE 
SEUS MEMBROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fundamento nos 
artigos 12, 73, 90 inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “i” e parágrafo único, da Lei 
Orgânica do Município e 48 da Lei Complementar 15/2009; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da busca da eficiência e da agilidade na gestão pública, o que 
demanda descentralização de atribuições e da competência decisória, conforme preceitua art. 93, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO que nos termos do inciso II do art. 40 da Lei Complementar nº 15, de 05 de 
maio de 2009, a autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando ou 
encaminhando o caso à consideração de outra autoridade; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 31 da Lei Complementar n.º 15, de 05 de maio de 
2009, que trata da competência e atribuições comuns atribuídas às secretarias integrantes da 
Administração; 
CONSIDERANDO o disposto no estatuto dos funcionários públicos do Município de 
Conselheiro Lafaiete, Lei n° 293/1956, em seu art. 199 que dispõe sobre a competência para 
determinação de instauração do processo administrativo, a qual pode ser delegada em virtude do 
disposto no parágrafo único do art. 116 da Lei Orgânica do Município;  
CONSIDERANDO a necessidade de apurações de atos imputados por irregulares praticados, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, por servidores públicos municipais, ocupantes de 
cargos de provimento efetivo, em comissão ou de função de confiança, por contratados 
temporários, por requisitados de outros órgãos ou entidades e por contratados/prestadores de 
serviços em decorrência de eventual descumprimento contratual; 
CONSIDERANDO o intuito de alcançar a melhor efetividade em fiscalizar os atos praticados 
por servidores públicos e para cumprimento do disposto no Estatuto, Lei Orgânica e arts. 10 da 
Lei Federal 11.350/2006, art. 12 da Lei n° 5.811/2016 e art. 41, §1º, inciso II da CR/88; 
 CONSIDERANDO o disposto no §1º, II do art. 126 da Lei Orgânica do Município de 
Conselheiro Lafaiete que trata da necessidade do processo administrativo;  
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 5.502, de 02 de maio de 2013, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal; 
CONSIDERANDO que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência; 
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CONSIDERANDO a necessidade de designar membros para compor o Grupo de Trabalho do 
Processo Administrativo Disciplinar – GTPAD-SAÚDE com atribuições e encargos à 
funcionários aptos a satisfatória instrução de inquéritos administrativos, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica delegada competência ao Secretário Municipal de Saúde para: 
I- promover a abertura de sindicâncias, inquéritos administrativos e processos 
administrativos disciplinares e infracionais no âmbito daquela Secretaria; 
II- substituir ou acrescentar coordenadores ou membros do GTPAD-SAÚDE a que se refere 
este decreto. 
Parágrafo único - As competências de que tratam este artigo serão exercidas por meio de 
Portaria, especialmente editada pela autoridade delegada para esse fim, em conformidade com o 
inciso IV do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete.  
 
Art. 2º - Institui o Grupo de Trabalho do Processo Administrativo Disciplinar – GTPAD-
SAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SMS com a finalidade de reservar um 
grupo de servidores estáveis, devidamente qualificados e treinados, para comporem comissões 
de inquérito ou de processo disciplinar propriamente dito, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde, incluídas todas as suas unidades. 
Parágrafo único - Os membros do GTPAD-SAÚDE serão designados em cada caso para 
promoverem a apuração, dentro dos prazos legais de averiguação indispensável à elucidação dos 
fatos, e o posterior envio do relatório com as conclusões a que chegaram, juntamente com o 
parecer conclusivo da autoridade delegada, à decisão do Prefeito Municipal. 
 
Art. 3° - Ficam, os membros do GTPAD-SAÚDE, especialmente autorizados a exercer todas 
atribuições inerentes ao cargo que ocupem, além das de pesquisa e averiguação indispensável à 
elucidação de fatos a serem apurados em comissões disciplinares a que venham a ser 
designados, conforme permissivo contido no §3° do art. 200 da Lei n° 293/1956. 
 
Art. 4º - Designa os seguintes servidores públicos municipais estáveis, para compor o Grupo de 
Trabalho do Processo Administrativo Disciplinar – GTPAD-SAÚDE, como membros efetivos: 

I- Simone Augusta Ribeiro, Enfermeiro – Fiscal Sanitário, matrícula n° 53212-6; 
II- Isabel Elisa Rodrigues Alcântara, Agente Administrativo, matrícula n° 50.552-8; 
III- Rosilene Magda de Oliveira, Auxiliar Administrativo, matrícula n° 50.906-0; 
IV- Selma Augusta Verona de Resende, Assistente Administrativo, matrícula n° 50371-1; e 
V- Diogo Dias Silva, Auxiliar Administrativo, matrícula n° 52947-8. 

§1º - O GTPAD-SAÚDE é vinculado, por tempo indeterminado, diretamente ao Gabinete da 
Secretaria Municipal de Saúde -SMS e será coordenado pela servidora de que trata o inciso I 
deste. 
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§ 2º - O Secretário Municipal de Saúde poderá designar comissão substituta ou suplementar   
inerentes ao alcance da competência delegada neste decreto, quando necessário.  
 
Art. 5º - Por força do presente decreto caberá ao Secretário Municipal de Saúde cumprir 
integralmente com as competências que lhe são delegadas, sob pena de responsabilidade na 
forma da lei. 
 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 
sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração 
e na forma da Lei. 
 
Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 03 dias do mês de dezembro de 
2018. 
 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 
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