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Prefeitura Municipal de
Una publica:
• Portaria Nº 225, de 19 de Junho de 2020 - Institui e designa Comissão
para sindicância destinada a apuração de supostas irregularidades na
execução de conduta profissional especificamente na área de saúde, em
fato certo e determinado, ocorrido no âmbito do Município de Una e dá
outras providências.
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Una

Portarias

MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 225, de 19 de Junho de 2020.

“Institui e designa Comissão para sindicância
destinada
a
apuração
de
supostas
irregularidades na execução de conduta
profissional especificamente na área de
saúde, em fato certo e determinado, ocorrido
no âmbito do Município de Una e dá outras
providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI do Artigo 77 da Lei Orgânica do
Município de Una,
CONSIDERANDO o dever da Administração Pública Municipal em
zelar pelo interesse público, princípios administrativos constitucionais, apuração de
eventual irregularidade constatada e providências cabíveis ao caso concreto,
certo e determinado;
CONSIDERANDO que o contraditório e a ampla defesa são direitos
fundamentais assegurados no artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Poder Público municipal se obriga à
prestação de um serviço público responsável que atenda à coletividade segundo
diretrizes legais e normas de rotinas aplicáveis, sem que venha a provocar danos a
seus administrados e usuários;
CONSIDERANDO que os profissionais da área de saúde precisam
atuar mediante insuspeita expertise técnica e os padrões éticos profissionais
necessários – com discrição e preservação da intimidade dos usuários e dos seus
familiares – à efetiva e eficaz salvaguarda da vida humana, enquanto maior bem
juridicamente tutelado pelo Estado de Direito, sobretudo no atual momento no qual
se enfrenta uma catastrófica pandemia de proporções irrefragáveis;
CONSIDERANDO que o cenário administrativo conduz à ideia
inexorável de elevação do princípio da continuidade do serviço público, sobretudo,
no âmbito da saúde;
CONSIDERANDO o atendimento aos Princípios de Publicidade,
Moralidade, Impessoalidade, Legalidade e Eficiência que devem nortear os Atos da
Administração;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituída e designada Comissão para condução dos
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trabalhos necessários a apuração de supostas irregularidades na execução de
conduta profissional especificamente na área de saúde, em fato certo e
determinado, ocorrido no âmbito do Município de Una, apontando-os em relatório
conclusivo, sendo ela composta pelos seguintes agentes públicos:
I.
II.
III.

ALISON DE OLIVEIRA LEMOS, Matrícula 000842 – Presidente;
ERIENE GONZAGA DOS SANTOS, Matrícula 999186 – Secretária;
THAINAN SANTANA ROCHA, Matrícula 000683 – Membro.

Art. 2º Concede-se à referida Comissão o prazo de até 10 (dez) dias,
prorrogável, uma única vez, e, por igual período, para a conclusão dos trabalhos
com a produção de relatório conclusivo.
Art. 3º Fica a Comissão investida dos poderes de investigação e de
solicitação de suportes técnicos, jurídicos, material e de pessoal aos órgãos da
Administração, podendo, para tanto, auditar nos exatos limites da lei.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 19 de Junho de 2020.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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