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DECRETO Nº. 1.223, DE 09 DE AGOSTO DE 2019. 
 

“Abre Processo Administrativo Disciplinar e 
nomeia Comissão Processante Especial, e dá 
outras providências” 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal nº. 419/98, 

 
DECRETA 

Art. 1°. Determina abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor 
ENIVAL PEREIRA BISPO, matricula 1276-1, para apuração dos fatos ocorridos conforme descrito 
no protocolo 26644, de 24 de junho de 2019, durante seu horário normal de trabalho, que 
possam de qualquer forma caracterizar transgressão aos deveres funcionais e/ou proibições 
impostas aos servidores previstos na Lei Municipal 419/98, sujeito a pena disciplinar prevista 
naquela mesma Lei. 

 
Art. 2° Para conduzir os trabalhos do processo Administrativo Disciplinar nomeia 

Comissão Processante Especial formada pelos seguintes servidores: 
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz, RG. nº. 5.182.347-8/PR, Presidente; 
Jucelita Ester Mika, RG. nº. 10.389.630-4 /PR,  Secretária; 
Rodrigo Meinelecki, RG. nº. 8.531.482-3/PR, Membro. 

 
Art. 3º. Com fundamento no artigo 165 da Lei nº. 419/98, o prazo para a conclusão do 

processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato 
que constitui a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias 
o exigirem. 
 § 1° - Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, 
ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 
 § 2° - As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as 
deliberações adotadas. 

 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, 09 de agosto de 

2019. 
 

 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal 


