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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 046/2016  

 

DISPÕE SOBRE NORMA E 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 

SINDICÂNCIA E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 

 

VERSÃO: II 

APROVAÇÃO EM: 25 DE JULHO DE 2019 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 957/2019, DE 25 DE JULHO DE 2019 

UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER 

EXECUTIVO E DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SECRETARIA GERAL NO 

ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO 

 

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei 

Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 

29, 70 e 76 da Constituição Estadual e arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município 

de São Gabriel da Palha; e 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha 

e dá Outras Providências;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.336, de 19 de setembro de 2013, 

que Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo e dá 

Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, 

que Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá 

Outras Providências;      

 

Considerando o disposto no Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, 

que Regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho de 2013; 

 

Considerando o Ato nº. 04, de 24 de setembro de 2013, que 

regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre 

o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras 

providências; 

 

Considerando a Lei Complementar Municipal nº. 44, de 19 de 

novembro de 2015, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html
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dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das 

Autarquias e Fundações Públicas Municipais e dá outras providências; e 

 

Considerando a Constituição Federal de 1988 e legislação subsidiária.   

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é disciplinar as normas 

e procedimentos para realização de sindicância e processo administrativo 

disciplinar, no âmbito das Administrações Direta e Indireta do Poder Executivo e 

Legislativo. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange toda a Administração Direta 

e Indireta do Poder Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

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

 

I – Sindicância: é a averiguação promovida com o intuito de obter 

informações ou esclarecimentos necessários à determinação do verdadeiro 

significado dos fatos denunciados; e  

II – Processo administrativo-disciplinar: é o instrumento destinado a 

apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas 

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

encontre investido. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Administração e ao 

Departamento de Recursos Humanos e ou/Diretoria Administrativa: 

I – Providenciar todas as publicações inerentes à Sindicância ou 

Processo Administrativo Disciplinar, como Portaria de instauração, relatório 

conclusivo da Comissão e decisão final do Chefe do Poder Executivo e/ou 

Legislativo; 

II – Instruir o processo com informações da ficha funcional do 

servidor, quando necessário; 

III – Encaminhar o processo à Comissão de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar; e 

IV – Registrar no assentamento individual as penas disciplinares 

impostas ao servidor. 
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Art. 5º Compete a todos os Secretários Municipais e/ou Secretário 

Geral: 

I – Receber a representação/denúncia, ou tomar conhecimento de 

suposta irregularidade cometida por servidor a ele subordinado; e  

II – Comunicar através de processo administrativo ao Chefe do Poder 

Executivo ou Legislativo as irregularidades no serviço público de que tiver 

ciência, com provas dos fatos ou outros indícios. 

 

Art. 6º Compete ao Chefe do Poder Executivo e/ou Legislativo: 

I – Determinar a realização de sindicância ou de processo 

administrativo-disciplinar, ou o arquivamento da denúncia, nos termos da 

legislação;  

II – Proferir a decisão final, mediante relatório conclusivo da 

comissão; 

III – Aplicar, caso esse for entendimento, as penas disciplinares 

sugeridas no relatório conclusivo, nos termos da legislação; 

IV – Declarar a nulidade total ou parcial do processo, quando 

verificada a ocorrência de vício insanável e ordenar a instauração de novo 

processo; e 

V – Determinar a publicação da decisão final de todas as sindicâncias 

ou processo administrativo-disciplinar.  

 

Art. 7º Compete a Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo-Disciplinar: 

I – Promover a tomada de depoimentos, acareações, investigações, 

diligências, perícias e demais provas que se fizerem necessárias à elucidação dos 

fatos, recorrendo, quando for o caso a técnicos ou peritos com conhecimento 

sobre a matéria analisada;  

II – Assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da Administração; 

III – Sanear o processo quando houver vício sanável, convalidando 

ato ou praticando outros que sejam necessários à regularidade do procedimento; 

e 

IV – Remeter à autoridade competente para julgamento o relatório 

conclusivo do processo administrativo-disciplinar. 

 

Art. 8º Compete ao servidor denunciado: 

I – Acompanhar o processo de sindicância ou administrativo-

disciplinar, pessoalmente ou por intermédio de procurador;  

II – Comunicar a comissão se ocorrer mudança de residência, 

informando o endereço onde será encontrado; e 

III – Requerer revisão do processo de sindicância ou administrativo-

disciplinar. 

 

Art. 9º Compete a Controladoria Geral do Município e/ou Núcleo de 

Controle Interno: 
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I – Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos 

por esta Instrução Normativa, sempre que solicitado;  

II – Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa; e  

III – Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos 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 IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I 

DA INSTAURAÇÃO 

 

Art. 10. O Secretário Municipal e/ou Secretário Geral recebe a 

denúncia, e protocola processo administrativo, endereçado ao Chefe do Poder 

Executivo e/ou Legislativo, anexando a peça da denúncia elementos informativos 

pertinentes à irregularidade supostamente praticada pelo servidor, tais como: 

cópia de relatório, dados do suposto infrator, registro em vídeo, fotos, toda 

informação que possa contribuir para o esclarecimento dos fatos informados na 

denúncia. 

 

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo e/ou Legislativo encaminha o 

processo administrativo ao Departamento de Recursos Humanos ou Diretoria 

Administrativa para confecção da Portaria descrevendo os fatos a serem 

apurados pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo-

Disciplinar. 

 

Art. 12. O Departamento de Recursos Humanos ou Diretoria 

Administrativa providencia todas as publicações inerentes à Sindicância ou ao 

Processo Administrativo Disciplinar, instruindo o processo com informações da 

ficha funcional do servidor, quando necessário e após esse trâmite administrativo 

encaminha o processo à Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo-Disciplinar para iniciar os trabalhos. 

 

Art. 13. O Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Administrativo-Disciplinar recebe o processo administrativo, inicia os 

trabalhos da sindicância ou processo administrativo disciplinar, convocando os 

membros que irão atuar e inicia os trabalhos deliberando sobre as atividades da 

comissão. 

 

Art. 14. A Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo-Disciplinar, de posse da denúncia deve elaborar a juízo de 

admissibilidade da acusação. 

 

Art. 15. Atendendo a denúncia ou representação de admissibilidade e 

havendo indícios de autoria e materialidade, a Comissão Permanente de 

Sindicância e Processo Administrativo-Disciplinar deve proceder com a apuração. 
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§ 1°. Caso a denúncia ou representação não atenda aos requisitos de 

admissibilidade e indícios de autoria e materialidade, a comissão deve emitir de 

decisão fundamentada de arquivamento.  

§ 2°. Deve-se encaminhar o processo administrativo para ciência do 

Chefe do Poder Executivo e/ou Legislativo. 

 

SEÇÃO II 

DA SINDICÂNCIA 

 

Art. 16. O processo administrativo sumário de sindicância destina-se a 

apurar a autoria ou a existência de irregularidade praticada no serviço público 

que possa resultar na aplicação da penalidade. 

 

Art. 17. A sindicância não é pré-requisito do processo administrativo 

disciplinar, podendo a autoria, dependendo da gravidade da infração, decidir pela 

imediata instauração, ainda que desconhecida à autoria. 

 

Art. 18. Publicada a portaria de instauração deve a Comissão 

Permanente de Sindicância e Processo Administrativo-Disciplinar elaborar os 

autos inaugurais e realizar as diligências que julgar necessárias para elucidar os 

fatos, bem como: 

I – Colher depoimento pessoal; 

II – Colher oitiva de testemunhas; 

III – Requisitar perícias; 

IV – Requisitar e examinar todos os documentos relacionados com o 

objeto da investigação; e 

V – Realizar inspeção in loco. 

 

Art. 19. Realizadas as diligências da sindicância, a comissão formará 

sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas e confeccionará 

minucioso relatório sugerindo: 

I – Arquivamento do processo; 

II – Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 

(trinta) dias; e 

III – Instauração de processo disciplinar. 

 

Art. 20. Não Havendo indícios suficientes de irregularidade, a 

Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo-Disciplinar deve 

encaminhar o relatório ao Chefe do Poder Executivo e/ou Legislativo, sugerindo 

seu arquivamento. 

 

Art. 21. Havendo indícios suficientes de irregularidade que possa 

ensejar penalidades previstas na Lei Complementar 44/2015, será obrigatória a 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar. 

 

Art. 22. Caso as partes indiciadas não estejam sujeitas ao regime 

disciplinar, deverá ser remetida cópia do processo concluso aos órgãos ou 
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empresas que estejam vinculados, para fins de adoção das providências cabíveis 

de acordo com a respectiva legislação. 

 

SEÇÃO III 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

Art. 23. A portaria instaladora do Processo Administrativo Disciplinar 

conterá o nome, cargo e matrícula do servidor e especificará de forma resumida 

e objetiva as irregularidades a serem apuradas, bem como determinará a 

apuração de outras infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

 

Art. 24. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar se dará 

por meio de publicação do ato e a cópia será encaminhada à comissão 

encarregada pelo trabalho de apuração. 

 

Art. 25. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, 

como peça informativa da instrução. 

 

Art. 26. A Comissão ordenará a citação do servidor indiciado, 

entregando-lhe cópia da portaria, para responder à acusação por escrito, no 

prazo estabelecido. 

Parágrafo único: Deve-se conceder vista dos autos ao indiciado ou 

disponibilizar cópia do processo quando solicitado. 

 

Art. 27. O servidor indiciado, na defesa, poderá alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as 

provas pretendidas. 

 

Art. 28. O Presidente da Comissão, após receber a defesa do servidor 

indiciado, designará dia, hora e local para a audiência, providenciará a intimação, 

notificação do indiciado, colhendo a sua ciência. 

 

Art. 29. Será declarada revelia do servidor indiciado que, citado ou 

intimando/notificado deixar de apresentar defesa sem motivo. 

 

Art. 30. As provas serão produzidas em audiências, podendo o 

Presidente da Comissão, indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias. 

Art. 31. Inquiridas as testemunhas, o acusado poderá requerer 

diligência cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na 

instrução. 

 

Art. 32. Não havendo requerimento de diligência ou sendo indeferido 

pelo Presidente da Comissão, o servidor acusado deve apresentar alegações 

finais por escrito no prazo determinado pelo Presidente. 
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Art. 33. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar formará 

sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas e confeccionará 

minucioso relatório do feito processual. 

 

Art. 34. Concluída a instrução, a Comissão emitirá o relatório 

conclusivo da apuração das provas colhidas na instrução, emitirá o parecer 

sugestivo fundamentado, opinando pela absolvição, arquivamento ou aplicação 

da penalidade. 

Parágrafo único: O relatório conclusivo deve ser encaminhado à 

autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35. Em todas as fases da Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, deverão observar a legislação subsidiária e a Lei Complementar 

Municipal nº 44, de 19 de novembro de 2015. 

 

Art. 36. As decisões finais de todas as sindicâncias ou processo 

administrativo-disciplinar deverão ser publicadas em diário oficial, independente 

de ter sido aplicada pena ou absolvição, para dar publicidade aos mesmos. 

 

Art. 37. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução 

Normativa deverão ser obedecidas às demais legislações vigentes. 

 

Art. 38. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto ao Departamento de Recursos Humanos, Secretaria 

Municipal de Administração e Controladoria Geral do Município no âmbito do 

Poder Executivo e Diretoria Administrativa, Secretaria Geral e Núcleo de Controle 

Interno, no âmbito do Poder Legislativo que, por sua vez, através de 

procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por 

parte das diversas Unidades da Estrutura Organizacional. 

 

Art. 39. A não observância de qualquer uma das tramitações 

estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 40. As disposições desta Instrução Normativa aplica-se no que 

couber as Unidades Administrativas do Poder Legislativo, com as modificações 

cabíveis. 

 

Art. 41. Os termos contidos nesta Instrução Normativa não exime a 

observância das demais normas competentes, que deverão ser respeitadas. 

 

Art. 42. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 
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São Gabriel da Palha, 25 de julho de 2019. 

 

 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal  

 

 

 

 

______________________________ 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 

 


