
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO  

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 169/2022-GP

 
DESIGNA COMISSÃO DE ÉTICA CRIADA
PELO ART. 20 DO DECRETO Nº 012/2022
QUE INSTITUI O CÓDIGO DE ÉTICA DA
ALTA ADMINISTRAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
ANTONIO DOS SANTOS CALHAU, Prefeito Municipal de
Abel Figueiredo, Pará, no uso das atribuições conferidas pelo
Artigo 70, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Abel
Figueiredo, Estado do Pará
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 20 do Decreto nº 12, de
29 de março de 2022, que determina a criação da Comissão de
Ética, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo;
 
CONSIDERANDO a necessidade de constituir comissão de
ética para decidir originariamente, sobre questões relativas à
aplicação do Código de Ética Profissional que envolva
condutas de agentes públicos e integrantes da alta
administração, da administração direta e indireta municipal;
 
CONSIDERANDO a necessidade de responder a consultas ou
representações relativas aos integrantes da Alta Administração,
da administração direta e indireta Municipal;
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar ampla divulgação ao
Código de Ética Profissional e elaborar o Regimento Interno;
 
RESOLVE:
 
Artigo 1o – Designar a Comissão de Ética do Município de
Abel Figueiredo criada pelo Art. 20 do Decreto nº 012/2022,
composta pelos seguintes membros:
 
Claudia Souza Santos – Matrícula 0357
Laize Almeida de Oliveira – Matrícula 5352
Luzinete Melo dos Santos Chaves – Matrícula 4224
 
Artigo 2º - À Comissão de ética designada no Art. 1º desta
Portaria comete-lhe zelar pelo cumprimento dos princípios
éticos explicitados no Código de Ética e, ainda:
 
Receber denúncias relativas a atos praticados por agentes
públicos e integrantes da alta administração municipal que
importem infração às normas do Código de Ética Profissional e
proceder à sua apuração, desde que haja indícios suficientes da
infração;
Conhecer de consultas ou representação relativas a integrantes
da Alta Administração Municipal;
Decidir, originariamente, sobre questões relativas à aplicação
do Código de Ética Profissional que envolva condutas de
agentes públicos e integrantes da alta administração municipal;
Responder a consultas de autoridades e demais agentes
públicos relativos à matéria regulada pelo Código de Ética
Profissional;
Informar à Controladoria Geral do Município e à Procuradoria
Geral do Município as denúncias recebidas pela Comissão de
Ética que importem apuração de infrações disciplinares ou
crime;
Dar ampla divulgação ao Código de Ética Profissional;
Elaborar o seu Regimento Interno;
 
§1º A Comissão de Ética deverá elaborar seu regimento interno
em até 30 (trinta) dias após sua nomeação.
 
§2º Os membros da Comissão de Ética no exercício da sua
função receberá folga correspondente à dedicação as reuniões
periódicas, não receberão qualquer remuneração e os trabalhos



nele desenvolvidos serão considerados prestação de relevante
serviço público.
 
Artigo 3º - A Comissão de Ética não poderá eximir de
fundamentar o julgamento da falta de ética do servidor público,
alegando a falta de previsão no Código de Ética, cabendo-lhe
recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e
morais.
 
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Abel Figueiredo, Estado do
Pará, em 13 de maio de 2022.
 
ANTONIO DOS SANTOS CALHAU
Prefeito Municipal
 
HÉLIO MOTTA CALHAU
Secretário Municipal de Adm/Finanças
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