
 
 

PORTARIA Nº. 135/2017 
 

 O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV, conjugado com o Artigo 77, item II da Lei Orgânica do 
Município, e considerando o Memorando nº 001/2017, datado de 05/06/2017, da Secretaria de 
Agricultura e meio Ambiente, 
 

     Resolve: 
 

 Artigo 1º - Constituir uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
possíveis desvios de conduta por suposta recusa no desempenho das funções atribuídas ao 
Servidor Público Municipal, Senhor JAINO RAFAIN NUNES, matrícula Funcional 5096/1, 
conduzindo, para tanto, o processo disciplinar em face do servidor público supracitado, por, em 
tese, ter infringido os Incisos I, IV, VIII, IX e XVIII da Lei Municipal nº 371/2005. 
 

  Artigo 2º - A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do processo e será 
composta por 03 (três) servidores estáveis, ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal do 
Município, a saber: 

 DANIELI BORDIN CENCI, Advogada, CPF nº 027.559.979-58; Presidente; 
 GELSO ROBERTO CHIOQUETTA, Aux. Adm., CPF nº 524.877.339-34; Secretário; 
 DARLEI FORLIN, fiscal de tributos, CPF nº 931.874.249-53; membro. 

 

 Parágrafo Único - Em caso da necessidade de conhecimentos técnicos específicos para 
apuração dos fatos, a presidente da comissão pode solicitar a participação de servidor que não 
integre a Comissão ora constituída, aplicando-lhe, no que couber, o presente regramento. 
 

 Artigo 3º - Tornar sem efeito a Advertência/Suspensão aplicada ao Servidor em data de 
05/06/2017, e reintegrá-lo ao serviço público a partir desta data, sem prejuízo em sua 
remuneração até que findo o Processo Administrativo.  
 

             Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

          Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 23 de Junho de 2017. 
         

 
 
                PAULO HORN 

        Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se  
Em 23/06/2017  
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