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 PORTARIA Nº 1289 DE 22 DE MARÇO DE 2017. 
 
 
 
“Dispõe sobre a Nomeação de Comissão para 
realização de Inquérito Administrativo e dá 
outras providências.   

 
 
 
  O Senhor JOÃO TEODORO FILHO Prefeito Municipal de Nova Nazaré, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei 
Complementar n˚ 07 de 18 de Junho de 2002 “Estatuto dos Servidores Públicos 
Município de Nova Nazaré – MT, 
 

Considerando o teor da denúncia recebida em meados de fevereiro de 
2017, bem como Ofício nº 74/ GPCNN/2017 exarado pela r. Câmara Municipal de 
Nova Nazaré, para que o Executivo Municipal adote as providencias necessárias para 
apuração de supostas irregularidades ocorridas no concurso público municipal n˚ 
001/2016; 

 
Considerando que constatada indícios de possibilidade de ocorrência de 

fraude em concurso público, e sendo este um procedimento administrativo, impõe-se à 
Administração o dever de apurar a prática de qualquer ato nele praticado que contrarie 
a legalidade, a moralidade, a isonomia e o interesse público; 

 
Considerando que pode a Administração Pública, segundo o poder de 

autotutela a ela conferido, retificar ato eivado de vício que o torne ilegal, prescindindo, 
portanto, de instauração de processo administrativo; 

 
Considerando o dever da administração pública em zelar pelo interesse 

da coletividade e demais princípios norteadores que regem toda a gestão da res pública; 
 
Considerando o direito constitucional ao contraditório, ampla defesa e o 

devido processo legal; 
 

Considerando que referida denúncia envolve direta e indiretamente, além 
da empresa privada que realizara o referido concurso público, possíveis servidores 
públicos municipais da Administração anterior e da presente; 

 
Considerando o artigo 193 da Lei Complementar nº. 007 de 18 de junho de 

2002 “Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Nazaré – MT” 
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Art. 193. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante sindicância ou inquérito administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa. 

 

Considerando o artigo 200 da Lei Complementar nº. 007 de 18 de junho de 
2002 “Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Nazaré – MT” 

 
Art. 200. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a 
imposição de penalidade de suspensão por mais de trinta dias, 
de demissão, cassação de disponibilidade ou aposentadoria, ou, 
destituição de cargo em comissão, será obrigatória a 
instauração do inquérito administrativo disciplinar. 

 

RESOLVE: 
 

Artigo. 1º. Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar nº. 001/2017 
com o objetivo de apurar as denúncias sobre irregularidades na realização do concurso 
público municipal n˚ 001/2016, bem como averiguar se houve o cometimento de 
irregularidades por servidores públicos municipais envolvidos direta ou indiretamente 
no certame. 

 
Artigo. 2º. Para a compor a comissão de Inquérito Administrativo 

Disciplinar instaurado por esta Portaria, em atendimento as normas e princípios de 
direito público, e nos termos do artigo 209, § 1˚da Lei Complementar nº. 007 de 18 de 
junho de 2002 “Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Nazaré – MT, 
ficam nomeados os servidores efetivos abaixo relacionados, sob a presidência do 
primeiro: 

 
1) Elson Hideyoshi Kamiguchi, brasileiro, solteiro, servidor público 

municipal, lotado na secretaria municipal de Assistência Social, no 
cargo efetivo de psicólogo, matrícula funcional n˚ 261, portador da 
cédula de identidade RG n˚. 439.740.198 SSP SP, inscrito no CPF sob o 
n˚  338.506.888-60, residente e domiciliado na cidade de Nova Nazaré – 
MT. 

 
2) Laura Juliana Lorenz Resende Pereira, brasileira, solteira, servidora 

pública municipal, lotada na secretaria municipal de Administração, no 
cargo de agente administrativo, matrícula funcional n˚ 91, portadora da 
cédula de identidade  RG n˚ 115.617.34 SSP MT, inscrita no CPF sob o n˚ 
887.499 831-72,  residente e domiciliada na cidade de Nova Nazaré – 
MT. 
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3) Luciene Leite da Silva, brasileira, solteira, servidora pública municipal, 

lotada na secretaria municipal de Administração, no cargo de Agente 
de Limpeza, matrícula funcional n˚ 17, portador da cédula de 
identidade RG n˚ 14.33.8.33-5 SSP MT, inscrito no CPF sob o n˚ 
014.303.071-02, residente e domiciliado na cidade de Nova Nazaré – 
MT. 

 
Artigo. 3º. Os trabalhos da Comissão de Inquérito administrativo, nos 

termos do artigo 209 da Lei Complementar nº. 07 de 18 de junho de 2002 “Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Nova Nazaré – MT, deveram ser concluídos no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, se assim as 
circunstancias exigirem. 

 
Artigo. 4º. Sopesado a gravidade dos fatos alegados na denúncia, e os 

requisitos imprescindíveis para apuração do caso concreto, os membros da comissão, 
assim como todo e qualquer servidor público municipal que se fizer necessário para o 
desenvolvimento dos trabalhos, poderão dedicar-se exclusivamente para a conclusão 
do inquérito, nos termos do § 2 do artigo 209 do diploma legal supracitado. 

 
Artigo. 5º. Com o objetivo de apurar os fatos de maneira ordenada, 

acalmando o clamor que se instalou acerca das denúncias, assim como garantir que os 
trabalhos da comissão de inquérito possam ser desempenhados de forma imparcial, 
poderá em qualquer tempo e a critério da comissão, ser determinada a suspensão dos 
servidores empossados no concurso público nº 001/2016, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, mantendo-se os direitos a remuneração 
e a contagem de tempo de serviço, nos termos dos Artigos 203 e 204 da Lei 
Complementar n˚ 07 Municipal de 18 de junho de 2002 “Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Nova Nazaré – MT. 

 
Artigo. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

Nova Nazaré -MT, 22 de março de 2017. 
 
 
 

JOÃO TEODORO FILHO 
Prefeito Municipal 

 

 


