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DECRETO nº. 052/2022 – GP/SSBV 
 

O Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista do Estado do Pará, 

Exmo. Sr. GETÚLIO BRABO DE SOUZA, no uso de suas atribuições 

que lhes são conferidas por Lei. 

CONSIDERANDO: o disposto nos arts. 153 e 155 da lei muncipal 102/2003 – Estatuto dos 
servidores Públicos do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA; 

CONSIDERANDO: o teor do oficio nº. 001/2022-DA/SEMAF, bem como os documentos que 
instruem, noticiando uma suposta irregularidade de lançamentos indevidos no sistema, 
realizados por operador autorizado do mesmo. 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Designar, MARIA SIMONI DOS SANTOS MORAES, servidora pública municipal 
efetiva, MARIA JOANA DA SILVA LEAL, servidora pública municipal efetiva, servidora 
pública municipal efetiva e WALMIR BARROS NUNES, servidor público municipal 
efetivo, para, sob a Presidência da Sra MARIA SIMONI DOS SANTOS MORAES, 
constituírem a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, com fundamento legal nos Artigos 153 e 
155 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, lei 102/2003; com sede em São 
Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, ficando incumbida de apurar o caso envolvendo 
possivéis lançamentos indevidos no sistema, devendo fazer o lavantamento de todos os 
dados e elementos necessários ao esclarecimento, identificação e responsabilização dos 
envolvidos. 
 

Paragráfo Único: Considerando que oficio nº. 001/2022-DA/SEMAF cita como possível 
responsável o servidor Raimundo Esmeraldino Pantoja de Santana, e afim de resguardar o 
bom andamento do processo de apuração, fica afastado, temporariamente, de suas funções, 
o servidor acima declinado, até o final da sindicância instaurada, até o limite de 60 (sessenta) 
dias e resguardada a percepção dos vencimentos do respectivo servidor, na forma do Art. 157 
da Lei 102/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.  
 

Art. 2º - A comissão deverá, no transcorrer dos trabalhos, efetuar a apuração dos fatos envolvendo 
irregularidade denunciada mediante oficio nº. 001/2022-DA/SEMAF, bem como proceder a todas 
as medidas necessárias e cabíveis que o caso requer. 
 

Art. 3º - Os trabalhos deverão ser realizados no prazo máximo de 60 (sessenta dias), salvo a 
necessidade de prorrogação, por imperativo de circunstâncias justificadas no ato em que for 
requerida, dentro do prazo acima declinado.  
 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Dê-se ciência e Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa vista, em 21 de Fevereiro de 2022. 
 

 
 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL. 
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