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DECRETO N º 078/2014 

O Sr. Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  com fulcro no 

princípio da autotutela que lhe permite rever os atos administrativos, considerando que o Decreto nº 063, 

de 12 de setembro de 2.014, não mencionou os fundamentos do ato de demissão,  baixa o presente decreto 

e RESOLVE :  

Art. 1º - Decretar e aplicar a pena de demissão ao servidor público Edson Paulo Klemba, destituindo-o do 

cargo em que foi enquadrado de Oficial Administrativo, concursado para o de Auxiliar Administrativo, e, 

consequentemente, excluindo-o do quadro dos servidores públicos do Município de Rio Azul, em face da 

decisão exarada no Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2014, que acatou o Relatório Conclusivo 

elaborado pela Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, por ação e omissão que se 

caracterizam infrações administrativas disciplinares, descumprindo e contrariando os termos do artigo 

125, alíneas “d”, “e”, “f”, “r”, “t”e “x”, da Lei 465/2008 . O servidor atuou na Administração Pública, no 

exercício das atribuições dos cargos para os quais foi nomeado, e tinha o dever, como servidor público 

municipal, de:  

I - agir com lealdade às instituições constitucionais e administrativas que servir (letra d);  

II - observar as normas legais e regulamentares (letra e);  

III - obedecer as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais (letra f); 

IV - manter conduta compatível com a moralidade administrativa (letra r);  

V - conhecer legislação específica, relativa às suas atribuições e à sua vida funcional (letra t);  

VI -  demonstrar responsabilidade, produtividade e eficiência no desempenho de suas atribuições (letra x). 

Este item, está em consonância com o artigo 126, da mesma Lei Municipal, pois, segundo a Comissão, 

valeu-se do cargo para lograr proveito pessoal ou favorecimento a terceiros, em detrimento da dignidade 

da função, procedendo de forma desidiosa, ao permitir a desorganização do Departamento de Licitação e 

Compras, proporcionando, atuando e sendo omisso em relação aos ilícitos, estando incurso nas sanções do 

artigo 9º, inciso III, § 4º, da Lei 8.666/3, juntamente com o artigo 102, da Lei Orgânica o Município. 

§ único – O servidor Edson Paulo Klemba infringiu os itens I, IV, XI, do artigo 141, da Lei nº 465/2008, 

pois, segundo as provas produzidas no procedimento administrativo, ao atuar no Departamento de 

Licitações e Compras, descumprindo os termos do artigo 125, alíneas “d”,  “e”, “f”, “r”, “t”e “x”, da Lei 

465/2008, frustrou a competição em processos licitatórios, descumprindo os procedimentos previstos na 

Lei 8.666/93, e que se caracterizam como atos de improbidade administrativa, (artigos 10, incisos I e VIII, 

11, inciso II, da Lei 8.429/1992). 

Art. 2º – - O Departamento de Recursos Humanos deverá tomar as providências legais para a formalização 

do ato de demissão, com a rescisão contratual. 

Art. 3º - O Relatório da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar e a Decisão que o 

acatou e julgou o processo administrativo 01/2014, integram o presente Decreto, pelos fundamentos de 

fato e de direito que neles estão previstos, sendo: 

A - ter atuado nas licitações realizadas nos meses de janeiro a junho de 2.009, relacionadas pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, bem como pela simples montagem de processo de licitação, modalidade 

pregão presencial nº 029/2010, tendo por objeto a compra de uma  motoniveladora, em desacordo com a 

Lei 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. A demissão, segundo a Comissão Especial, é 

decorrente, também, da ofensa à Lei Orgânica do Município, artigo 102, analisado em conjunto com o 

artigo 9º, § 4º, da Lei 8.666/93, diante do seu vínculo com o Auto Posto Padroeira Ltda, quando era 

funcionário e membro de Comissão de Licitação, realizando o Município contratos com tal empresa; 

B - em face dos atos ilegais, e mesmo que alegue não ter atuado, ao menos foi omisso, praticou infração 

administrativa sujeita à demissão. As consequências, as penalidades estão previstas no art. 141, itens I, IV, 

X, e XII, da Lei nº 465/2008. A pena de demissão será aplicada nos casos de: I- crime contra a 

administração pública, ficando o servidor impedido de retornar ao serviço público municipal; IV- 

improbidade administrativa, ficando o servidor impedido de retornar ao serviço público  municipal; X-  

lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, ficando o servidor impedido de  retornar 
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ao serviço público municipal; XI-   nas transgressões de qualquer dos itens “d”, “e”, “q”, “r” e “x”, do 

artigo 125; XII -  nas demais hipóteses de transgressões previstas em lei; 

C - segundo a Comissão Especial, foi instituída a desorganização no Departamento de Licitações e 

Compras, sob a responsabilidade do servidor Edson Paulo Klemba, ensejando o desaparecimento e 

extravios de processos. A desorganização, desestrutura, foi a justificativa encontrada para tentar afastar a 

responsabilização em face dos atos ilegais;   

D - a Comissão destaca os deveres do servidor público municipal, previstos no artigo 125, em relação à 

administração municipal, sendo de: agir com lealdade às instituições constitucionais e administravas que 

servir (letra d); observar as normas legais e regulamentares (letra e); obedecer as ordens superiores, exceto 

quando manifestamente ilegais (letra f); dar conhecimento à autoridade superior das irregularidades que 

tomar ciência em razão do cargo que ocupa (letra g); manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa (letra r); conhecer legislação específica, relativa às suas atribuições e à sua vida funcional 

(letra t); e demonstrar responsabilidade, produtividade e eficiência no desempenho de suas atribuições 

(letra x);  

E - destaca, ainda,  que é proibido ao servidor público em geral, de acordo com o artigo 126, itens VI, IX, 

XI, XII, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função; participar 

de gerência ou administração de empresa comercial, industrial ou prestadora de serviços, com objetivos 

econômicos, se esta mantiver negócios com o Município de RIO AZUL; proceder de forma desidiosa; 

receber vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 

F - sobre a responsabilização, os artigos 127 e 128, da mesma Lei, definem que pelo exercício irregular de 

suas atribuições, o servidor responde administrativamente, penalmente e civilmente, sendo que a 

responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticadas no desempenho do cargo ou 

função. As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo uma e outras 

independentes entre si, bem assim as instâncias administrativa, civil e penal (art. 133); 

G - a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, no cumprimento de seu dever legal, na 

forma do artigo 162, da Lei 465/2008, levantou o maior número de fatos, evidências e depoimentos, além 

das diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas de modo a permitir a completa elucidação dos 

fatos, envolvendo o servidor. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 063, de 12 de 

setembro de 2.014. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Azul, em 26 de novembro de 2.014. 

SILVIO PAULO GIRARDI 

Prefeito Municipal  

 

  


