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DECRETO N.O 3.145, DE 23 DE JUNHO DE 2014.

“CoIoca a disposi9fb da Justi9a Eleitoral servidores e depend台ncias dos

estabelecimentos da Rede MunicIPal de Ensino, COm Vistas ao pleito de O5 de outubro de

2014’em Prlmeiro tumo, e 26 de outubro de 2014, em Segundo turno, Se houver”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de S蚤o Paulo, uSando das

atribui95es que lhe sfb conferidas por Lei etc.

DHCRETA:

Art. 1O - As dependencias de predios dos estabelecimentos de ensino requlSitados

Pelos Juizes Eleitorais, nOS termOS do § 20 do artigo 135 do C6digo EleitoralうPara a

instala9aO de Mesas Receptoras de Votos e Mesas Receptoras de Jus咄cativas, nO Pleito de

O5 de outubro de 2014’em Prlmeiro tumo, e 26 de outubro de 2014, em Segundo tumo, Se

houver, dever各o estar a disposi9fo das autoridades requisitantes a partir das 8 (oito) horas do

dia O3 de outubro de 2O14, em Prlmeiro tumo, e 24 de outubro de 2014, em Segundo tumo,

Se houver, COm Observancia do segumte CrOnOgrama:

I - dias O3 e O4 de outubro’SeXta-feira e sal)ado, em Prlmeiro tumo, e 24 e 25 de

Outubro, SeXta-feira e sabado’em Segundo tumo, Se houver, Para mOntagem das se96es,

Orienta辞o e treinamento do pessoal das escolas para o dia do pleito, reCeP辞O das umas e

Vistoria dos predios;

量I - dia O5 de outubro, domingo, em Prlmeiro tumo’e 26 de outubro, domingo, em

Segundo tumo, Se houverブemPregO do pessoal das escolas’na tarefa de orienta9aO e fluxo

dos eleitores no interior do predio.

Par毎rafo Unico - O pessoal aludido no inciso II deste artigo dever各ser distribuido

em tumos, a Partir das 7 (sete) horas, a fim de que a presta9aO de orienta9fb ao p調lico nfro

SOfra interrup96es, aSSegurado o dever de votar na respectiva se肇o.

Art. 2O - Os servidores administrativos, mOtOristas, docentes e Diretores de Escolas

dos estabelecimentos de ensino requisitados ficam obrigados a comparecer ao serv19O nOS

dias O3 e O4 de outubro de 2014, em Prlmeiro tumo’e dias 24 e 25 de outubro de 2014, em

Segundo tumo, Se houver亘s 8 (Oito) horas, Para mOntagem e PrePara9aO das se96es

eleitorais e mesas receptoras de justificativas工ocaliza9都o das cabinas, COloca9aO de cartazes

indicativos e outras providencias’de acordo com a orienta確O PreVianente recebida da

Justi9a Eleitoral, quando da entrega do material proprlO e reCeP確O das unas.

Paragrafo Unico - Os servidores e os Diretores dever為o aguardar, nO dia O4 de

Outubro de 2014, em Prlmeiro tumo’e 25 de outubro de 2014, em Segundo tumo, Se houver,

a vistorla a Ser feita no pr6dio por funciondrios designados pelo Juiz EleitoraL

Art. 3O - Cabe ao Diretor do estabelecimento de ensino req皿
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I - reSPOnSabilizar-Se’PeSSOalmente, Pelo recebimento do material e das unas que

lhe ser肴o entregues’mediante recibo, bem como pela respectiva guarda, a Partir das 8 (Oito)

horas do dia O4 de outubro de 2014’em PrlmelrO tumO’e de 25 de outubro de 2014, em

Segundo tumo, Se houver;

II - ProVidenciar a entrega’aOS membros das mesas receptoras de votos e das mesas

receptoras de justificativas, do material e respectiva uma a eles destinados;

IⅡ - adotar providencias para que’nO dia O5 de outubro de 2014, em Prlmeiro tumo,

e 26 de outubro de 2014, em Segundo tumo, Se houver, O Pr5dio est匂a a disposi9aO da

Justi9a Eleitoral para vota鋒0, a Partir das 6 (Seis) horas, bem como cuidar de seu

fechamento, quando do encerranento dos trabalhos;

量V - dar ciencia dos te皿os deste decreto a cada servldor convocado.

Art. 4O - Aos servidores que, nOS temOS deste decreto, PreStarem SerVICOS a Just19a

Eleitoral nos dias O3’04 e O5 de outubro de 2014’em Prlmeiro tumo, e 24, 25 e 26 de

Outubro de 2014’em Segundo tumo・ Se houver, fica assegurado um dia correspondente de

dispensa de ponto’Para gOZO OPO血no, a Ser uSufruido mediante autoriza9負O de seu superior

imediato, e atendida a conveniencia do servICO.

Art. 5O - Os Diretores das Diretorias de Ensino, Supervisores de Ensino e demais

autoridades escolares dever肴o prestar a mais ampla colabora肇o a JustlCa Eleitoral,

PrOVidenciando’Se for o caso, reman?JamentO de pessoal.

Art. 6O - A inobservincia das detemina96es previstas neste decreto s`Ueltara OS

infratores as medidas disciplinares cabiveis.

Art. 7O - Este decreto entra em vlgOr na data de sua publica辞O.

Buritama, 23 de junho de 2014, 96

Politica.

OS de Funda碑o e 65 anos de EmancIPa碑O

OS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divisfb de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data

SuPra, POr afixacao em local de costume.

=こ=露基　畔二二二二-二三今　　　　一<

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH M

Procurador Geral do MunicipIO
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CONSIDERANDO que Sergio Roberto Pereira Junior, foi nomeado em 13 de marco

de 2014, Para O CargO de provimento efetivo “Motorista I・・, atraV6s da Po血ia nO 8.310/2014 e

tomou posse e exercicio em seu cargo em 21 de marco de 2014.

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do MunicipIO - Dr. Carlos Alberto

Goulart Guerbach’reCOmenda que a comiss着o de Avalia9aO COmPetente, PrOCeda com a

respectiva avalia9肴O, tendo em vista que o servidor Sergio foi empossado em 21 de mar9O de

2014 e j各em 14.03.2014, O SuPervisor imediato protocola JuntO a eSta Municipalidade danos

que foi causado pelo referido servidor, em diversos vefculos da frota municIPal’Seu SerVICO

CONSIDERANDO que atrav5s do protocoIo nO 1 729/2014’a Comissあde Avaliaeao,

atrav6s do Oficio Especial de 29.04.2014 comunica que procedeu com a avaliacao de estaglO

PrObat6rio do servidor Sergio Roberto Pereira Junior’Onde teve sua la etapa de avalia確O

reprovada por sua chefia imediata e ra舶cada pelos membros da comiss負o; POrtanto pede

PrOVidencias quanto ao disposto no § 20 do artigo 280 da Lei Complementar Municipal nO 30

de O4 de outubro de 2007’que trata do segumte:

CONSIDERAN。O que, COnfome disp6e o inciso III, do artlgO 204, da Lei

MunicIPal n・ 2.024/91, e dever do servidor desempe血ar com zelo e presteza os trabalhos de

que for incumbido;

CONS量DERANDO que 6 dever da Admhistra確O P皿ica a apura尊O de

irregularidades junto ao seu funcionalismo;

CONSIDERANDO que atraves da Portaria nO 8-381 de 30 de abril de 2014, foi
instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar as irregularidades acima citadas;

CONS量DERANDO quem em tal Processo Administrativo Disciplinar restou o

COnVenCimento de que, de fato’O Servidor Sergio Roberto Pereira Junior infringlu O disposto

no inciso IⅡ e XI, do art. 204, da Lei MunicIPal n. 2.024/91;

CONSIDERANDO que foi assegurada ao servidor processado a mais ampla defesa e

ParticIPa9aO em tOdos os atos processualS;

CONSIDERANDO que o inciso IX, do at 222, da Lei MunicIPal n. 2.024/91 , PreVe

COmO Pena de demissfo・ a tranSgreSSaO de qualquer dos itens previstos no art. 204, da

SuPraCitad a;

CONSIDERANDO que a Comiss蚤o Processante’em Seu relat6rlO’COnCluiu que o

SerVidor Sergio Roberto Pereira Junior transgrediu o i11Ciso III e XI, do art. 204, da Lei

MunicIPal n. 2.024/91 e’POr tal raz肴o’OPmOu Pela demissao do mesmo;
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CONSIDERANDO F賞NALMENTE a decisfro deste Chefe do Poder Executivo,

datada de lO.06.2014’a qual acolheu integralmente o relat6rio da Comissfro Processante,

Julgando procedente o referido Processo Administrativo Disciplinar, bem como aplicou ao

Citado servidor a penalidade de demissfo, e Pede providencias para ressarcimento ao er丘rio.

RESOLVE:

Art. lO - Fica demitido o servidor SERGIO ROBERTO PEREIRA JUNIOR,

POrtador da C6dula de Identidade n. 41.527.494-1 e inscrito no CPF sob o n. 337.208.448-97,
matricula municIPal n. 1948, lotado no cargo de provimento efetivo de “Motorista i,,,

nomeado atraves da Portaria n. 8.310/2014.

Paragrafo Unico 「 Em razao da demissao de que trata o c‘準一ut deste a血go, fica

declarada a vacancia da respectiva vaga no cargo de “Motorista I”.

Art. 2O - Esta Portaria entrara em vlgOr na data de sua publicapao.

Art. 3O - Revogam-Se aS dispos19OeS em COntrario.

Art・ 40 - Registre-Se, Publique-Se e

Buritama/SP, 17 de junho

EmancIPa辞O PoIitica.

Pra-Se.

2014) 96　a皿os de Funda車o e 65　anos de

SANTOS TEIXE量RA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divisao de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data

SuPra, POr afixa確O em local de costune.

ミ一二三園-　・〇一一-エア「ニチ　　　イ一・一/

CARLOS ALBERTO GOULART GUERB

Procurador Geral do MunicipIO

JOSE VENI
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RINDADE DIAS
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