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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 07 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 17 de dezembro de 2014. 

Ato de aprovação: Decreto nº. 109/2014  

Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS.  

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE  

 

Art.1º.  A presente Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento para processo 

administrativo disciplinar a ser adotado (PAD) estabelecendo rotinas no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art.2º. Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo do 

Município de Marechal Floriano/ES.  

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art.3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se:  

 

I – Sindicância: qualquer processo administrativo pelo qual servidores são 

incumbidos de realizar uma investigação administrativa, reunindo num caderno 

processual as informações obtidas, com o objetivo de esclarecer um determinado 

ato ou fato, cujo esclarecimento e apuração é de interesse da autoridade que 

determinou sua instauração. Tem como finalidade, apurar os fatos para que não haja 

uma injustiça com qualquer pessoa, maculando, assim, a imagem ou moral do órgão 

ou repartição. 
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II – Processo Administrativo Disciplina: é o instrumento destinado a apurar 

responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, 

ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, 

havendo indícios de autoria e materialidade; 

 

III – Infração Disciplinar: é toda a ação ou omissão do funcionário que possa 

comprometer a dignidade e decoro da função pública, ferir a disciplina e a 

hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo de 

qualquer natureza à Administração. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS ASPECTOS LEGAIS 

 

Art.4º. A Normativa que se apresenta vem para implementar o Sistema Geral de 

Administração dos Recursos Humanos e os procedimentos de rotinas a serem 

adotados pelo Executivo Municipal, com amparo em: 

 

I - Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

 

II – Lei Federal nº 8.429 de 02 junho de 1992; dispõe sobre as sanções aplicáveis 

aos agentes públicos; 

 

III – Lei Complementar nº 621 de 08 de março de 2012, dispõe sobre a Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas do Espírito Santo; 

 

IV – Resolução nº 227 de 25 de agosto de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo; 

 

V – Lei Municipal nº 003 de 04 de janeiro de 1993, que institui e disciplina o regime 

de relações dos Servidores Públicos do Município de Marechal Floriano. 

 

VI – Lei Municipal nº 1.102 de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema 

de Controle Interno e dá outras providências; 

 

VII – E demais Legislações Municipais sobre o tema. 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º. Das Unidades Municipais: 

 

I – Solicitar a abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 

 

II – Indicar contra qual servidor ou terceiro deve ser instaurado o Processo Administrativo 

Disciplinar (PAD). 

 

 

Art. 6º. Da comissão responsável pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar: 

 

I – Abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD); 

 

II – Dar cumprimento a todos os procedimentos do processo, até a sua conclusão; 

 

III – Homologação da Decisão devidamente concluída; 

 

IV – Encaminhar à Secretaria Municipal de Administração para providências, quanto à 

publicação de atos; 

 

 

Art. 7º. Da Secretaria Municipal de Administração: 

 

I – Recebimento do Processo juntamente com a sua decisão; 

 

II – Providenciar a publicação dos atos; 

 

III – Concluir registro na vida Funcional do Servidor, incluindo folha de pagamento. 

 

 

Art. 8º. Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno: 

 

I - Caberá a controladoria municipal, responsável pelo Sistema de Controle Interno prestar 

apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, assim como, através 

da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle inerente 

ao SRH (Sistema de Recursos Humanos), propondo alterações nas Instruções Normativas 

para aprimoramento dos controles. 
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 II - Ainda se faz presente na esfera de responsabilidade do Sistema de Controle Interno 

manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitudes de 

independência, serenidade e imparcialidade; 

 

III - Quando necessário, informar por escrito, ao Chefe do Poder Executivo, a prática de 

atos irregulares ou ilícitos levando em consideração os termos prescritos na Lei Municipal 

nº 1.102 de 21 de dezembro de 2011. 

 

IV - Deverá também guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do 

exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os 

exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição de recomendações. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS DE ROTINAS 

 

Seção I 

Da Unidade Solicitante 

 

Art. 9º. A autoridade que tiver ciência de irregularidade precedente deverá oficiar o fato 

imediatamente ao chefe do poder executivo que encaminhará o processo a Comissão 

responsável pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar para a devida 

apuração e instauração do PAD.  

 

 

Art. 10. A Comissão do PAD tomará conhecimento da irregularidade através da autoridade 

comunicante ou por meio de representação feita pessoalmente ou/e de ofício. 

 

I – Com o recebimento do processo devidamente concluído e homologado pela Comissão 

do PAD, caberá á Secretaria de Administração efetuar a confecção do Ato da decisão do 

PAD. 

 

II – Após a confecção do Ato será encaminhado para publicação e o registro no dossiê, 

para aplicação da sanção, caso necessário, e  posteriormente o PAD ficará sob guarda da 

Comissão. 

 

Seção II 

Da Comissão responsável pela Instauração e Apuração do Processo Administrativo 

Disciplinar 

 



 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

5 
 

Art. 11. Os integrantes da Comissão responsável pela Instauração do Processo 

Administrativo Disciplinar deverão ser obrigatoriamente, servidores de carreira, aprovados 

em Concurso Público e adquirida a estabilidade. 

 

Art.12. A Comissão contará com 05 (cinco)  integrantes, dentre os quais um Presidente.  

 

Art.13. A nomeação para composição da Comissão deverá ser realizada por indicação 

exclusiva do Prefeito Municipal, observando-se desde o início os pré-requisitos 

necessários. 

 

Art.14. A publicação para conhecimento dos ocupantes dos cargos da Comissão será 

realizada por meio de Decreto Municipal e posteriormente passada ao conhecimento da 

população, por meio de publicação em Jornal de grande circulação ou no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES (www.marechalfloriano.es.gov.br). 

 

 

Seção III 

Do Procedimento do Processo Administrativo Disciplinar 

 

Art. 15. O PAD compreende uma fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a 

utilização dos meios de recursos admitidos em direito. 

 

§1º. Os autos de sindicância integrarão o Processo Administrativo Disciplinar como peça 

informativa, no entanto, não configuram elemento obrigatório para sua instauração. 

 

§2º. Quando os autos da sindicância concluem pela prática de ilícito penal por agente que 

não se enquadra na definição legal de servidor público, deverá ser encaminhada a 

respectiva cópia ao Ministério Público para instauração de Ação Penal. 

 

§3º. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a acusação do servidor, a qual deve 

conter a especificação dos fatos praticados, com a prova da materialidade delitiva. 

 

§4º. O acusado será notificado pelo Presidente da Comissão do PAD para apresentar 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias. Neste período será facultada à defesa do servidor 

juntas a provas que entender cabíveis ao caso, assim como arrolar até 3 (três) 

testemunhas para depor á seu favor. O prazo de 10 (dez) dias deverá ser obrigatoriamente 

respeitado, sob pena de preclusão.  

 

http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
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§5º. Será assegurada à defesa do Servidor vistas e cópias do processo Administrativo 

Disciplinar, sempre que for solicitado, ressalvados nos momentos em que novas provas 

estiverem sendo apensadas, sendo facultado a solicitação em outro momento para ter 

acesso aos autos.  

 

§6º. Apresentada a defesa prévia, se a Comissão entender que está comprovada a 

inexistência da autoria e materialidade da infração, poderá antecipar o relatório final do 

PAD e optar por seu arquivamento.  

 

§7º. Havendo 2 (dois) ou mais acusados, o prazo para apresentar defesa será de até 20 

(vinte) dias. 

 

§8º. Os prazos em geral, a critério da comissão, poderão ser prorrogados em dobro, para 

diligências reputadas indispensáveis.  

  

§9º. Encontrando-se o servidor em lugar incerto e não sabido será publicado edital com 

prazo de 20 (vinte) dias na imprensa oficial ou jornal de grande circulação, findo o qual será 

o mesmo declarado revel. 

 

§10. Declarada a revelia será nomeado defensor dativo para promover a defesa da 

acusação.  

 

§11. A Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e 

diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, podendo requisitar, quando necessário, 

técnicos ou peritos de qualquer órgão ou entidade municipal, de modo a permitir a 

completa elucidação dos fatos. 

 

§12. É assegurado ao servidor acusado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 

e por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e 

contraprovas, formular quesitos e indicar assistente técnico, quando se tratar de prova 

pericial, dentro dos prazos legais. 

 

§13. O Presidente da Comissão poderá recusar pedidos considerados intempestivos, 

impertinentes, protelatórios ou irrelevantes para o esclarecimento dos fatos.  

 

§14. Será indeferido pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer 

de conhecimento especial de perito. 

 

§15. Tanto o acusado, como as testemunhas serão intimadas pessoalmente a depor, 

mediante notificação expedida pelo Presidente da Comissão, pelo menos 48 (quarenta e 
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oito) horas antes da audiência. A segunda via da notificação será apensada aos autos do 

processo. 

 

§16. Se a testemunha for servidor, a expedição da notificação será imediatamente 

comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados 

para inquirição obrigatória.  

 

§17. O depoimento pessoal e oitiva serão prestados oralmente e reduzidos a termo, não 

sendo ilícito ao acusado ou testemunha trazê-lo por escrito.  

 

§18. Concluindo o interrogatório do acusado, a Comissão providenciará a inquirição das 

testemunhas. 

 

§19. No caso de 2 (dois) ou mais acusados, cada um dele será ouvido separadamente e, 

sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos e circunstâncias, se procederá 

à acareação entre eles.  

 

§20. As testemunhas serão inquiridas separadamente na ordem sucessiva da acusação e 

defesa. 

 

§21. Na hipótese de depoimentos contraditórios proceder-se-á à acareação entre os 

depoentes. 

 

§22. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das 

testemunhas, acompanhar diligências e perícias, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas 

e respostas, porém, facultando-lhe, reinquiri-la, por intermédio do Presidente da Comissão.  

 

§23. Encerrada a instrução, o acusado será notificado para apresentar defesa final no 

prazo de 10 (dez) dias. 

 

§24. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, e isso for utilizado pela 

defesa como motivo para o cometimento do ilícito, ou mesmo for percebido ao longo do 

PAD, a comissão solicitará que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da 

qual participe pelo menos 1 (um) médico psiquiatra.  

 

§25. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensado 

ao PAD, o qual ficará suspenso até a expedição do laudo pericial que se concluir pela 

insanidade mental absoluta e incurável, deverá o servidor ser aposentado, 

proporcionalmente, e se insanidade for relativa e curável, submetido a tratamento médico-

psiquiátrico. 
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§26. A omissão da denúncia do resultado da instauração de processo administrativo 

deverá ser suprida a todo o tempo, antes do relatório final, dando ciência ao acusado, para 

que no prazo máximo de 5 (cinco) dias possa se manifestar. 

 

Art.16. Apreciada a acusação, a defesa e as provas produzidas, a Comissão elaborará 

Relatório Final minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as 

provas em que se baseou para formar a sua convicção. 

 

§1º. O Relatório conclusivo deverá atentar quanto à inocência ou à responsabilidade do 

servidor e indicação das penas passiveis de serem aplicadas.  

 

§2º. Reconhecida a responsabilidade do fornecedor - quando se tratar de bens ou serviços-   

a Comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as 

circunstâncias agravadas e atenuadas. Além disso, caberá exclusivamente à Comissão 

firmar qual a sanção, legalmente prevista no Estatuto dos Servidores Públicos e outras Leis 

Municipais, que será aplicada ao servidor. 

 

Art.17. O processo administrativo disciplinar, com o referido Relatório Final da Comissão, 

será remetido à autoridade que solicitou a sua instauração para conhecimento. para 

aplicação da sanção imposta pela Comissão do PAD  

 

Seção IV 

Do Julgamento 

 

Art.18. A autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, prorrogáveis por igual período, contados do recebimento do processo. 

  

§1º. Se a penalidade a ser aplicada, exceder a alçada da Autoridade que solicitou a 

instauração do PAD, os autos serão encaminhados a quem tenha competência de julgá-la.  

 

§2º. Havendo mais de 1 (um) acusado e diversidades de sanções, o julgamento de todos 

caberá à Autoridade competente para a imposição da pena mais grave. 

 

§3º. Sendo a inocência do servidor, reconhecida pela autoridade que solicitou a 

instauração do PAD, será determinada o seu arquivamento, salvo, se flagrantemente 

contrário às provas, materiais e testemunhais colhidas nos autos.  

 

§4º. O julgamento acatará o Relatório Final da Comissão do PAD, salvo, quando contrário 

às provas dos autos. 
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§5º. Quando o Relatório Final da Comissão do PAD contrariar as provas dos autos, a 

autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, atenuar ou 

inocentar o servidor do julgamento.  

 

§6º.  Verificando a ocorrência de vício insanável, a autoridade que solicitou a instauração 

do PAD encaminhará os autos ao Procurador-Geral do Município, para análise e parecer. 

Se o Procurador-Geral  entender pela inexistencia de nulidade, devolverá os autos para 

julgamento. Se entender pela existência de vício de natureza processual, declarará a sua 

nulidade, total ou parcial, e devolverá o processo à Comissão do PAD, que deverá arquivar 

este processo e instaurar um novo, agora sem vícios.  

 

Art.19. Do julgamento realizado pelo superior hierárquico do acusado, caberá recurso nos 

termos do Título V desta Instrução Normativa.   

 

Art.20. Os atos administrativos ocorridos fora do prazo legal não implicam em nulidade do 

ato ou do processo, desde que não haja prejuízo ao acusado. 

 

Art.21. A autoridade julgadora que der causa a prescrição, que trata o Capítulo V será 

responsabilizada  podendo responder  por  ato administrativo. 

 

Art.22. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro 

dos fatos no cadastro individual do servidor investigado. 

 

Art.23. Quando a infração estiver capitulada como crime ou contravenção penal, será 

remetida cópia do PAD ao Ministério Público, para instauração da competente Ação Penal. 

 

Parágrafo Único. Quando o Processo de Sindicância ou Processo Administrativo 

Disciplinar concluir pela prática de infração civil ou penal, por servidor público ou não, e que 

tenha causado prejuízo ao Erário Público, deverá a autoridade julgadora encaminhar cópia 

dos autos á Procuradoria Geral do Município para a propositura da ação de representação 

de danos.  

 

Art.24. O servidor que responder por processo administrativo disciplinar só poderá ser 

exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o 

cumprimento da penalidade aplicada. 

 

Parágrafo Único. Ocorrida à exoneração de que trata o artigo anterior, o ato será revertido 

em demissão, se for o caso. 
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Art.25. Serão assegurados transporte e diárias aos membros da Comissão e ao Secretário, 

quando obrigados a se deslocarem para outro município para a realização de missão 

especial ao esclarecimento dos fatos. 

  

 

Capítulo VI 

Da Revisão dos Processos - RECURSOS 

 

Art.26. O PAD poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se 

aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 

inadequação da penalidade imposta. 

 

§1º. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão 

do PAD, que requer elementos novos, ainda não apreciados nos autos. 

 

§2º. No processo revisional, o ônus da prova saberá sempre a quem o requereu. 

 

§3º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, parente de até 

terceiro grau  poderá requerer a revisão do processo. 

 

§4°. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo 

curador. 

 

§5º. O requerimento de revisão do PAD será dirigido à autoridade julgadora, que se admitir 

a revisão, com ou sem pedido de suspensão, encaminhará os autos ao Procurador-Geral 

do Município que analisará o caso e por fim, emitirá parecer jurídico. 

 

§6º. O Procurador-Geral do Município poderá devolver o processo à autoridade que 

autorizou a revisão do processo quando entender pela inexistência de fatos novos ou 

circunstâncias, hipótese em que será arquivado pela autoridade, salvo se contrariar prova 

dos autos.  

 

§7º. A revisão ocorrerá em apenso ao processo principal. 

 

§8º. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção das provas e 

inquirição de testemunhas que arrolar. 

 

§9º. A Comissão revisora, que poderá ser a mesma do processo administrativo disciplinar, 

terá até 45 (quarenta e cinco) dias para a conclusão dos trabalhos. 
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§10. Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e 

procedimentos próprios da comissão do processo administrativo disciplinar. 

 

§11. O julgamento caberá a autoridade que aplicou a penalidade e ocorrerá no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contatos do recebimento do PAD. 

 

§12. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade anteriormente 

imposta, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição 

do cargo em comissão. No entanto se a exoneração do comissionado for motivada em 

virtude do PAD, será necessário o restabelecimento do servidor ao cargo.   

 

§13. Da revisão do PAD não poderá resultar agravamento da penalidade imposta.  

 

Capítulo VII 

Considerações Finais 

 

Art.27. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou teóricos assim o exigirem. O registro das revisões desta 

Instrução Normativa deverá ser lançado em formulário constante no Anexo I. 

 

Art.28. O descumprimento do disposto nesta Instrução importará na aplicação de 

penalidade ao responsável, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 

vigentes, sem prejuízo das medidas legais com comunicação imediata ao Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 29. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Marechal Floriano/ES, 25 de novembro de 2014. 

 

 

 

Antonio Lidiney Gobbi                                               Maria Aparecida Trarbach 

Prefeito Municipal                                                             Controlador Interno 

 


