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Presencial Telefone Horário 

 
 
 
 
 

Rua Presidente Juscelino, 
115, Centro - BA, Cep: 

47680-000 

 
(77) 3489-1041 Segunda a sexta-feira, 

das 08:00 às 12:00h e 
das 14:00 às 17:00h. 
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   PORTARIAS  

 
 
 

PORTARIA Nº 010/2019, DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 

 
“Instaura Processo Administrativo para averiguação de supostas 

irregularidades na execução dos contratos de nº 183-1-2017, 183- 

2017, duplicidade de licitação com o mesmo objeto e contratação 

irregular de pessoal no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria Municipal de Saúde, nomeia Comissão 

Processante e dá outras providências”. 

 
O Prefeito do Município de Cocos, Estado da Bahia, usando das atribuições legais que lhe 

confere o artigo 64, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal; 

Considerando a matéria veiculada no site www.alertabahia.com.br, onde relata a existência de 

possíveis irregularidades, envolvendo fatos que, em tese caracterizariam atos de improbidade 

administrativa; 

Considerando a denúncia subscrita por 06 (seis) vereadores do Município de Côcos e datada de  

04 de janeiro de 2018, protocolada na Delegacia da Polícia Federal – Circunscrição Barreiras – BA, 

disponibilizada na íntegra no site acima citado, 

Considerando o princípio da autotutela administrativa que permite à Administração Pública a 

revisão de seus próprios atos, seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e 

oportunidade; 

Considerando que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada 

ato da Administração Pública deve ser pautado nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Considerando que o presente ato visa proteger o interesse público decorrente de ato lesivo ao 

patrimônio público; 

Considerando a regra prevista no artigo 5º, caput da Lei 9.784 de 29 de Janeiro de 1999; 

Considerando que é dever do gestor, até mesmo ex offício, proceder com a abertura de processo 

administrativo para verificação das condutas narradas e penalização dos envolvidos, de acordo como grau 

de participação de cada um, sempre resguardando a ampla defesa e o contraditório dos administrados. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1°. DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO visando à apuração de 

eventuais irregularidades na execução dos contratos de nº 183-1-2017, 183-2017, verificação de 

ocorrência de duplicidade de licitação com o mesmo objeto entre o (Pregão Presencial para Registro 

de Preços 021-2017 e Pregão Presencial nº 033-2017 ) e contratação irregular de pessoal, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, bem como proceder ao exame 

dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos. 

 
Art. 2°. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta 

pelos servidores: ALEX VILAS BOAS CAETANO, matrícula nº 19231, cargo de Enfermeiro, que a presidirá; 

IRESMAR OLIVEIRA ALVES, matrícula nº 932, cargo de Técnico em Enfermagem, membro; e ROBSON 

DE OLIVEIRA HIGINO, matrícula nº 395, Chefe do Departamento de Pessoal, membro, todos são 

servidores efetivos e integrantes do Quadro Municipal. 
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Art. 3º. Para acompanhamento do processo administrativo e composição de corpo técnico, ficam 

nomeados os Srs. Anderson Matias dos Santos, Advogado, inscrito na OAB/BA nº 40.480, José Lopes da 

Silva Neto, Auxiliar de Contabilidade, e Rodrigo de Oliveira Bandeira, Engenheiro, inscrito no CREA/BA nº 

1015090273D-GO. 

 
Art. 4°. Para o bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a 

documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, 

depoimentos e demais provas que entender pertinentes. 

 
Art. 5°. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação 

desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Administração 

Superior desta entidade. 

 
Art. 6º. Na ausência de legislação Municipal, o rito procedimental a ser seguido será o da Lei 

9.784 de 29 de Janeiro de 1999; 

 
Art. 7°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cocos, em 31 de janeiro de 2019. 

 
 

 
MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO 

Prefeito Municipal 
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