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PORTARIA Nº 162, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Guaranésia, 

Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais 

e especialmente nos termos dos incisos VI e XXIII, do art. 71 

e alínea ‘c’, do inciso II, do artigo 98, da Lei Orgânica 

Municipal c/c o art. 166 da Lei nº 1.206/91 e 

 

Considerando que o servidor público municipal Heder 

Willian Chagas, ocupante do cargo de fiscal municipal, 

matrícula 1643, devidamente lotado no Departamento 

Municipal de Saúde, Setor de Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica, confessou ter usado computadores para 

acessar sites pornográficos durante o horário de trabalho; 

 

Considerando que o CPD (Centro de Processamento de 

Dados) apurou através de pesquisas com emissão de 

relatórios os endereços de IP’s dos computadores dos quais 

foram acessados os sites pornográficos pelo servidor Heder 

Willian Chagas; 

 

Considerando que o ato envolve descumprimento de dever 

funcional como o descrito no inciso IX, do art. 137, da Lei nº 

1.206/91; 

 

Considerando que a conduta também é causa de 

transgressão funcional, tais como as elencadas nos incisos 

XVI, XVII e XIX, do art. 138, da Lei 1.206/91; 
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Considerando que foi instaurado o processo administrativo 

disciplinar através da Portaria nº 161 de 06 de novembro de 

2013. 

 

Resolve: 

 

Art. 1º. Tendo em vista a gravidade dos fatos e a falta de decoro no 

exercício do cargo público, aplica-se o disposto no art. 167 da Lei 1.206/91, 

cujo afastamento do servidor deverá ser de 10 dias, sem remuneração. 

§1º O afastamento previsto no “caput” não prejudicará a incidência 

de penalidade mais grave. 

§2º Em caso de arquivamento do feito ou imposição de penalidade 

mais branda, deverá o Departamento de Pessoal, Recursos Humanos e 

Treinamentos promover a indenização dos dias de afastamento. 

Art. 2º. Determinar à Comissão Disciplinar Permanente que a 

presente portaria integre os autos e ao Departamento de Pessoal, Recursos 

Humanos e Treinamento que tome as medidas necessárias para o 

cumprimento do estabelecido no caput do art. 1º. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação nos 

locais de costume. 

 
Paço Municipal de Guaranésia, 12 de novembro de 2013. 

 
 
 
 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 


