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PORTARIA Nº 539-A DE 22 DE MAIO DE 2018 
 

“DISPÕE SOBRE A SUSPEIÇÃO DE SERVIDOR QUE 
ESPECIFICA PARA A ATUAÇÃO EM PROCESSO 
LICITATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, Prefeito 

Municipal do Município de Restinga, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, etc... 

 
CONSIDERANDO a urgente necessidade da realização 

de auditoria independente no Departamento de Recursos Humanos do Município de 
Restinga – SP a fim de apurar, sobretudo, o pagamento de férias; 

 
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem cobrando 

reiteradamente a realização de levantamento de pagamentos indevidos, o que se 
resolve mediante auditoria independente em fichas financeiras, cruzamento entre 
dados dos Departamentos de Recursos Humanos, Financeiro e Contábil do 
Município, a fim de se obter resultado justo, fidedigno e confiável; 

 
CONSIDERANDO que o Município instaurou processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial (Pregão Presencial nº. 018/2018 – 
Processo nº. 6018/2018) para a contratação de empresa composta por auditores 
independentes, para a realização do serviço acima descrito; 

 
CONSIDERANDO que o parecer jurídico é requisito 

obrigatório de processos licitatórios, conforme dispõe o art. 38, VI da Lei nº. 
8.666/93; 

 
CONSIDERANDO que o servidor A. G. B., único 

Procurador Jurídico do Município, tem em razão de si um Inquérito Civil instaurado 
(IC nº. 14.0722.0000462/2018) no Ministério Público do Estado de São Paulo, 
Primeira Promotoria de Franca – SP, que versa sobre eventuais recebimentos 
indevidos; 

 
CONSIDERANDO que o servidor A. G. B., único 

Procurador Jurídico do Município, é parte Reclamante de Reclamatória Trabalhista 
(Processo nº. 0010326-05.2018.5.15.0015) que corre perante a Primeira Vara do 
Trabalho de Franca – SP, em que se discute, principalmente, acerca dos 
quantitativos recebidos a título de férias, horas extras e outras verbas trabalhistas; 

 
CONSIDERANDO que os dois casos envolvendo o 

servidor A. G. B. podem ser resolvidos com a realização de auditorias, apurando-se 
eventuais pagamentos indevidos e, se houve, quais são eles e seu valor, o que dá 
origem à suspeição do servidor A. G. B.; 

 
CONSIDERANDO que o art. 26, II da Lei Complementar 

nº. 002/2014, que dispõe a regulamentação e organização da Procuradoria Jurídica 
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Geral do Município e dá outras providências, diz que o Procurador Jurídico do 
Município dar-se-á por suspeito em qualquer dos casos previstos na legislação 
processual; 

 
CONSIDERANDO que o conceito de suspeição pode ser 

extraído do art. 145 do Código de Processo Civil, especificamente do inciso IV, 
tendo perfeita aplicabilidade no âmbito do processo administrativo, que é o caso de 
processo de licitação supra mencionado. 

 
R E S O L V E; 
 

Art. 1º - Fica considerado suspeito o Procurador Jurídico, 
A. G. B., para fins de emissão de pareceres no âmbito do processo licitatório Pregão 
Presencial nº. 018/2018 – Processo nº. 6018/2018. 

 
Art. 2º - Fica determinado à Diretora de Administração e 

Ass. Jurídicos, P. T. G., advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, a 
emissão de parecer jurídico no processo mencionado no art. 1º., sem receber, para 
isto, nenhum valor superior ao seu salário previsto em Lei. 

 
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da 

presente Portaria correrão por conta de dotações próprias do Orçamento do 
Município, suplementadas se necessário. 

 
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Restinga, 22 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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