
PORTARIA CRESS 5ª REGIÃO N°002/2021/SINDICÂNCIA

Instaurar e instituir a Comissão de Sindicância destinada

a apurar fatos narrados no Memorando Administradora

nº120/2020,  no  âmbito  do  Conselho  Regional  de

Serviço Social  da 5ª  Região, além de nomear os seus

membros.

O CONSELHEIRO  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  REGIONAL  DE  SERVIÇO

SOCIAL – 5ª REGIÃO - BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o teor do Memorando Administradora nº120/2020, datado de 31 de agosto

de  2020,  de  origem  da  Administração  desta  Autarquia,  bem  assim  todos  os  documentos

instruídos;

CONSIDERANDO a  decisão do Conselho Pleno do Cress 5ª Região - Bahia,  em Reunião

Ordinária realizada em 25 de setembro de 2020, que deliberou pela instauração de Sindicância

Administrativa; 

RESOLVE: 

Art.  1°. Instaurar  Sindicância  Administrativa  Investigativa,  a  fim  de  apurar  supostas

irregularidades no processo de contratação de prestação de serviço de criação e manutenção do

site da Autarquia que se encontrava disponível até o mês de setembro, conforme noticiado no

Memorando  Operacional  nº009/2020,  datado  de  25  de  agosto  de  2020,  e  no  Memorando

Administradora nº120/2020 de 31 de agosto de 2020.

Art. 2°. Instituir a Comissão de Sindicância Administrativa Investigativa, que se incumbirá de

praticar  todos os  atos  necessários  à  elucidação dos fatos,  devendo cumprir  seu mister  com

eficiência, competência e em harmonia com os princípios constitucionais relativos ao amplo

direito  de  defesa,  do  contraditório  e  do  devido  processo  legal,  através  de  seus  membros

nomeados a seguir:

a)  Conselheira Marcela Mary José da Silva inscrita  no Cress  5ª

Região-Bahia sob o nº02.793, na qualidade de Coordenadora;
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b)  Conselheira  Rafaela  Mattos  Silva  Reis,  inscrito  no  Cress  5ª

Região-Bahia sob o nº014.421, na qualidade de Membro;

c)  Conselheiro Ivanildo Nascimento Sancho,  inscrito no Cress  5ª

Região-Bahia sob o nº017.799, na qualidade de Membro;

Art. 3º. A Comissão de Sindicância, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da

data  de  assinatura  desta  Portaria,  para  concluir  a  apuração  dos  fatos,  especialmente

identificando se houve irregularidade e a provável autoria, podendo ser prorrogada, devendo dar

ciência ao Presidente.

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na presente data para produzir todos os seus efeitos legais e

jurídicos.

Salvador-Bahia, 25 de fevereiro de 2021.

                                           

A.S. Emerson dos Santos

Conselheiro Presidente do Cress 5ª Região – Bahia
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