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PORTARIA Nº 10.066, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020
“Determina o arquivamento de Processo Administrativo
Disciplinar”.
A Procuradora Geral do Município, Dra. Iolanda Gomes Sunahara,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto n° 366/2007, e com
fundamento nos artigos 216 e seguintes, do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município,
CONSIDERANDO que o relatório final apresentado pela Comissão
Processante instituída por meio da Portaria nº 9887, de 09 de
dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município nº 1786,
de 10 de dezembro de 2019, decidiu que a conduta do servidor
R.M.P. não infringiu o disposto no artigo 178, inc. I, c/c o art. 190, inc. I
e art. 183 e seguintes da Lei Complementar 08/2005;
CONSIDERANDO que o julgamento foi proferido com base no
relatório apresentado pela comissão processante, em estrita
conformidade com o disposto no art. 235 do Estatuto dos Servidores
Públicos;
CONSIDERANDO que o parágrafo 4º do art. 234 do mesmo diploma
legal estabelece que “Reconhecida pela comissão a inocência do
servidor, a autoridade instauradora do processo determinará seu
arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos”;
RESOLVE:
Art. 1º Fica determinado o ARQUIVAMENTO do Processo
Administrativo Disciplinar instaurado para apurar possível infração à
Lei Complementar 08/2005 (Estatuto dos Servidores) por parte
do(a) servidor(a) R.M.P, inscrito(a) na matrícula sob o nº 440986,
ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado na SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo/MG, 10 de fevereiro de 2020.
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Munícipio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 10.067, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.
“Homologa o Currículo de Referência de Minas Gerais que
especifica”.
O Prefeito Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais homologou em 28 de dezembro de 2018, em seu
inteiro teor, o Parecer nº 937/2018 – CEE/MG, o qual dispõe sobre o
Currículo de Referência de Minas Gerais, nas etapas de Educação
Infantil e de Ensino Fundamental, concebido e elaborado em
consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular
– BNCC, homologada em 22 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Currículo de Referência de Minas Gerais
materializa o direito a aprender, direito este de todos os estudantes,
define o que é ensinar, o porquê ensinar e quando ensinar, conecta
tudo isso as aspirações e as expectativas da sociedade e da cultura,

na qual a escola está inserida. Além disso, destina-se a orientar o
processo de implementação dos projetos pedagógicos a cargo das
instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental, públicas e
privadas, que integram o sistema Estadual de Ensino do Estado de
Minas Gerais;
CONSIDERANDO que a Educação Pública de Minas Gerais é
executada em Regime de colaboração, em que Municípios, Estado e
União apoiam, solidariamente, a busca da garantia dos direitos
educacionais das crianças, adolescentes, jovens e adultos;
CONSIDERANDO que o Município de Monte Carmelo optou por
compor o regime de colaboração para construção do Currículo de
Minas Gerais, em todas as suas etapas;
CONSIDERANDO que o Ofício nº 146/2020 da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura solicitou a Procuradoria Geral do Município a
expedição de ato normativo homologatório do Currículo de Referência
de Minas Gerais,
RESOLVE:
Art. 1º - HOMOLOGAR, para a Rede Municipal de Educação de Monte
Carmelo, o Currículo de Referência de Minas Gerais, elaborado em
regime de colaboração com o Estado, a partir do ano de 2020, em seu
inteiro teor, conforme Parecer nº 937/2018, do Conselho Estadual de
Educação de Minas Gerais em Anexo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Monte Carmelo/MG, 10 de fevereiro de 2020.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
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Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo/MG, 14 de fevereiro de 2020.
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Munícipio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 10.069, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apuração de
fatos envolvendo servidor público que especifica”.
A Procuradora Geral do Município, Dra. Iolanda Gomes Sunahara,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 366/2007, e com
fundamento nos arts. 216 e seguintes, do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município,
CONSIDERANDO ter chegado ao seu conhecimento por meio de
Comunicação Interna do Departamento de Controle de Endemias,
integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Saúde, fatos que envolvem o servidor público J.H.B.;
CONSIDERANDO que de acordo com as informações, o servidor,
em tese, deixou de inserir as produções de controle vetorial no
Sistema e-SUS e após notificação, apenas o fez de forma parcial e
insuficiente, o que contraria as disposições contidas no Estatuto dos
Servidores Públicos;

PREFEITURA MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 10.068, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apuração de fatos
envolvendo servidor público que especifica”.
A Procuradora Geral do Município, Dra. Iolanda Gomes Sunahara, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 366/2007, e com
fundamento nos arts. 216 e seguintes, do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município,
CONSIDERANDO ter chegado ao seu conhecimento por meio de
Comunicação Interna do Departamento de Controle de Endemias,
integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Saúde, fatos que envolvem o servidor público F.H.D.O.;
CONSIDERANDO que de acordo com as informações, o servidor, em
tese, deixou de inserir as produções de controle vetorial no Sistema eSUS e após notificação, apenas o fez de forma parcial e insuficiente, o
que contraria as disposições contidas no Estatuto dos Servidores
Públicos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 207 da Lei Complementar
08/2005, segundo o qual “o servidor que tiver ciência da irregularidade
no serviço público é obrigado a dar conhecimento à autoridade e esta a
tomar providências, objetivando a apuração dos fatos e
irregularidades, mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, assegurado ao acusado, ampla defesa”.

CONSIDERANDO o disposto no art. 207 da Lei Complementar
08/2005, segundo o qual “o servidor que tiver ciência da
irregularidade no serviço público é obrigado a dar conhecimento à
autoridade e esta a tomar providências, objetivando a apuração dos
fatos e irregularidades, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, assegurado ao acusado, ampla defesa”.
RESOLVE:
Art. 1º Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar com a
finalidade de apurar a veracidade dos fatos e possíveis infrações à
Lei Complementar nº 08/2005 (Estatuto dos Servidores), que
envolvem o servidor J.H.B., matrícula nº 439674, lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ocupante do cargo de
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, por força da alteração
introduzida pela Lei Municipal nº 1224, de 23 de dezembro de 2014,
que alterou a nomenclatura do cargo de Agente de Controle às
Endemias para Agente de Combate às Endemias.
Art. 2º Designo os servidores Renata Alves Cardoso Fagundes,
OAB/MG 113.500, matrícula 439087, João Batista Nunes, matrícula
27.111, e Maria Terezinha Rodrigues Cunha, matrícula 26.689, a fim
de que, mediante a presidência da primeira, constituam Comissão
Processante incumbida de apurar em 60 (sessenta) dias as
supostas irregularidades.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo/MG, 14 de fevereiro de 2020.
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Munícipio

RESOLVE:
Art. 1º Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar com a
finalidade de apurar a veracidade dos fatos e possíveis infrações à Lei
Complementar nº 08/2005 (Estatuto dos Servidores), que envolvem o
servidor F.H.D.O., matrícula nº 439693, lotado na SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, ocupante do cargo de AGENTE DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS, por força da alteração introduzida pela Lei
Municipal nº 1224, de 23 de dezembro de 2014, que alterou a
nomenclatura do cargo de Agente de Controle às Endemias para
Agente de Combate às Endemias.
Art. 2º Designo os servidores Renata Alves Cardoso Fagundes,
OAB/MG 113.500, matrícula 439087, João Batista Nunes, matrícula
27.111, e Maria Terezinha Rodrigues Cunha, matrícula 26.689, a fim de
que, mediante a presidência da primeira, constituam Comissão
Processante incumbida de apurar em 60 (sessenta) dias as supostas
irregularidades.
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