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PRIMEIRA CITAÇÃO POR EDITAL DE Nº03/2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARES - CPPAD 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 1.173/2022. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – SEGAF – 

MUNICÍPIO DE PORTEL – ESTADO DO PARÁ. 
 
 
SERVIDOR: JOSE RIVALDO MENDES DO MONTE, AGENTE DE VIGILÂNCIA, 
MATRÍCULA MUNICIPAL DE Nº517.808-3.  
ENDEREÇO MAIS RECENTE: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 2753, BAIRRO DA 
CIDADE NOVA, CIDADE DE PORTEL – ESTADO DO PARÁ. 
 
Na qualidade de PRESIDENTE da Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos 
Disciplinares – CPPAD, nomeados pela recomposição do Decreto  de nº 2.330  de 24 de novembro 
de 2021, emitido pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal de Portel, Estado do Pará, o senhor Vicente 
de Paulo Ferreira Oliveira,  no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber 
esta CITAÇÃO POR EDITAL DO SERVIDOR JOSÉ RIVALDO MENDES DO MONTE, por estando 
em local incerto ou não sabido e por diversas tentativas frustradas de localiza-lo em sua residência 
e em seu local de efetivo serviço, estando Vossa Senhoria conforme determina a Lei Municipal 
de nº786/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Portel) por: afronta ao Art. 
226, inc. III - Abandono de Cargo na forma disciplinada neste Estatuto, e disciplinada no Art. 
227, inc. I - Ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos e injustificados e inc. II - Faltas ao serviços sem causas justificadas, por 60 
(sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses e especialmente para 
assegurar o direito que lhe é garantido em nossa Constituição Federal e pelo artigo 221 da Lei 
Municipal de nº 786/2011, o qual garante aos acusados e litigantes, em processo administrativo, o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. E, em 
conformidade com o art. 255, em seus parágrafos 1º e 2º da Lei municipal de nº 786/2011, “o 
indiciado ou sindicado poderá ser representado por advogado no procedimento que comporte 
punição, possuindo capacidade postulatória para defender-se pessoalmente em procedimento de 
aplicação direta de pena. O indiciado ou sindicado poderá constituir advogado a qualquer tempo, 
recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito a devolução de prazo para a 
prática de atos, sob qualquer alegação, ressalvado o caso de nulidade de ato processual. Não 
constituindo o indiciado ou sindicado, advogado nos procedimentos que comportem penas, 
ser-lhe-á designado defensor dativo e o seu não comparecimento em seu local de efetivo 
exercício, no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) horas por parte de vossa senhoria, estará 
acarretando-lhe os efeitos da Revelia, também consagrados em Estatuto de Servidores 
Públicos do Município de Portel, e após publicado, este Edital deverá ser juntado aos autos 
do Processo Administrativo Disciplinar de nº 1.173/2022, instaurado no dia 20 de julho de 
2022.  

Portel - PA, 05 de agosto de 2022. 

 
Jose Orlando S. Correa Pinto 

Presidente da CPPAD 
Decreto n°2.330, de 24 de novembro de 2021. 
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