
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GUATAMBU 

 
PORTARIA Nº 150/2020, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

Instaura processo administrativo para 

acompanhamento da ocorrência de 

‘hackeamento’ e transferências indevidas de 

recursos financeiros depositadas em contas 

bancárias de titularidade do Poder Executivo 

Municipal junto ao Banco Do Brasil S/A, e da 

outras providencias. 

 

 

LUIZ CLOVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de Guatambu, Estado de Santa 

Catariana, no uso das atribuições de seu cargo e que lhe são conferidas pelo artigo 72 da Lei 

Orgânica Municipal, e demais disposições legais e vigentes, e  

 

CONSIDERANDO, a necessidade da Administração Pública atender os princípios 

que a regem, esculpidos no 37 da Constituição Federal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Fica Instaurado Processo Administrativo (Processo Administrativo 

Financeiro n. 001/2020), para apuração e acompanhamento da ocorrência de ‘hackeamento’ e 

transferências indevidas de recursos financeiros depositados em contas bancarias de titularidade 

do Poder Executivo Municipal junto à Agencia São Cristóvão Chapecó/SC, nº 3.542-4 do Banco 

do Brasil S/A, ocorrido no dia 02 (dois) de dezembro de 2019, conforme boletim de ocorrência 

registrado e demais documentos já reunidos. 

 

Art. 2° - Nomear a comissão processante, sendo constituída pelos servidores, 

TAMARA MATTE – Controle Interno, JEAN GUSTAVO CORÁ – Fiscal de Tributos e 

MARCELO ROSSATO – Assessor de Planejamento e Coordenação, sob a presidência da 

primeira e secretariado pelo último, sendo que os serviços prestados pela comisso são 

considerados públicos relevantes. 

 

Art. 3º - O Processo Administrativo deverá ser conduzido pela Controladoria Geral 

do Município, com apoio integral da Assessoria Jurídica do Município. 

 

§ 1° - Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do processo 

administrativo ora instaurado. 

 

§ 2° - O prazo previsto no Parágrafo anterior poderá ser prorrogado, mediante 

justificativa, por iguais sucessivos períodos, observado, contudo, a conveniência e oportunidade 

administrativa. 
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Art. 4º - Ficam os Órgãos Municipais previstos no artigo anterior investidos dos 

poderes de investigação e de solicitação de qualquer suporte técnico e de pessoal da 

Administração Municipal, para que possa realizar as medidas necessárias ao cumprimento de 

presente ato. 

 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Guatambu/SC, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 

Prefeito Municipal 

 

 


