
 

 

NOTA OFICIAL - 21 de julho de 2021 

 
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica, oficialmente, as conclusões referentes aos 
procedimentos instaurados em abril e maio a respeito, respectivamente, de uma Sindicância 
(Portaria nº. 4.995/21) e de um Procedimento de Apuração de Irregularidade (Portaria nº. 
5.002/21), ambos relacionados à área da saúde (vacinação da Covid-19 e aquisição de 
medicamentos). 

Nos dois procedimentos, houve composição de Comissão Especial, onde inúmeras providências 
concomitantes foram adotadas pela Administração, como afastamentos de funções e atividades, 
juntada de vasta documentação, estudos analíticos, oitivas de envolvidos e testemunhas 
arroladas, em que foi garantido o efetivo contraditório e ampla defesa. 

Após as apurações, que foram extremamente complexas, e em fiel respeito aos preceitos legais, a 
Comissão concluiu e a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal acatou o seguinte: 

- em relação à Sindicância instaurada com o fim de apurar irregularidades na vacinação da 
Covid-19, as denúncias chegaram através do SIC Mensagens (ouvidoria) e áudio encaminhado ao 
conhecimento da Administração municipal, tendo a denunciante se identificado e relatado que 
haveria uma lista em que nomes estariam sendo incluídos para receber doses remanescentes, sem 
que houvesse prévia ciência à população e autorização da Prefeita Municipal. Ao final do tramite 
do processo, decidiu-se pela imposição da penalidade de suspensão, sem vencimentos, com 
fundamento nos artigos 136, II, e 154, I, do Estatuto dos Servidores, em face de cinco servidoras 
efetivas do quadro de pessoal, por violações aos deveres previstos nos incisos I, II, III e IX do art. 
119 do Estatuto dos Servidores, bem como incidências nas proibições dispostas nos incisos VIII e 
IX, do art. 120, do Estatuto dos Servidores. Os períodos de duração das suspensões variarão entre 
10 a 20 dias, com cumprimento a partir das datas expostas em comunicações próprias; 

- em relação ao Procedimento de Apuração de Irregularidade referente à aquisição de 
medicamentos, houve denúncia através de e-mail. Na tentativa de localizar a denunciante, 
pesquisas foram realizadas em vários sistemas de dados, de onde não se localizou nenhuma 
informação que possibilitasse identificar o autor da denúncia, para que pudesse auxiliar na 
apuração, comprovando tratar-se de perfil falso (“fake”). Mesmo nesta condição e sem elementos 
suficientes, foi instaurado o devido processo e analisado todos os documentos referentes a este 
assunto, como: empenhos, notas fiscais, registros de entrada e saídas de mercadorias. Dentre as 
medidas realizadas (análise documental, apuração analítica que contou com auxílio de empresa 
especializada, oitivas de testemunhas e envolvidos), não se comprovou irregulares narradas na 
denúncia. 

Reafirmamos o compromisso com a ética pública e correição funcional e destacamos que as 
apurações trazidas ao conhecimento oficial da Administração Municipal terão seu regular 
prosseguimento. 

Prefeitura Municipal de Potirendaba       


