
 
 
 
 

 

Rua Sete de Setembro, s/n, Centro. Araioses – MA. CEP 65.570-000 
https://www.araioses.ma.gov.br/ 

PORTARIA Nº 26/ 2022 
 
 

Nomeia a Comissão de Sindicância no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Araioses, para apuração 
dos fatos pertinentes a irregularidades no setor de 
Tributos apontado no Ofício nº 86/2022-
Secretaria de Finanças e Administração. 

. 
 
 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARAIOSES - MA, Luciana Marão Félix, com fundamento 
na Constituição Federal e na Lei Orgânica, no uso de suas atribuições legais, 
 
 CONSIDERANDO os fatos apontados no Ofício nº 86/2022- Secretaria de 
Administração e Finanças; 
 
 CONSIDERANDO a importância do exercício do poder disciplinar, como garantia da 
ordem administrativa e preservação do patrimônio público; 
 
 CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na sindicância os instrumentos 
legítimos para apuração de irregularidades no serviço público que possam ter sido cometidas por 
seus agentes; 
 
 CONSIDERANDO que a atividade processante impõe conhecimento especializado para 
o atendimento das formalidades essenciais; 
 
 

RESOLVE: 
 
 Art.1º. Nomear a Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Araioses- MA, com a finalidade de apurar os fatos pertinentes 
a irregularidades no Setor de Tributos apontado no Ofício nº 86/2022- Secretaria de Administração 
e Finanças. 
  
 Art. 2º. A comissão de que trata o art. 1º será composta por 03 (três) servidores, sendo 
pelo menos um efetivo, conforme segue: 
 

Presidente da Comissão: Muryllo Sávio Nunes da Silva- Assessor Especial ( advogado) 
Membro: Rodrigo Antônio Araújo Silva. – Enfermeiro e Coordenador da Imunização; 
Membro: -Maria da Conceição Andrade Coutinho – Professora  
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 Art. 3º O processo administrativo a ser instaurado deverá ser concluído no prazo de 
60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa. 
 
 Art. 4º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos a esta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Araioses (MA), 30 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Luciana Mararão Félix 

Prefeita Municipal 
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