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DECRETO N.° 3.550, DE 16 DE MARÇO DE 2016

"Dispõe sobre demissão" da servidora MICHELLI REGINA SORIANO DOS SANTOS,
portadora da Cédula de Identidade n.° 43.255.437-3, e CPF. (MF) n.° 313.233.828-10, ocupante do
cargo público de provimento efetivo "Motorista I".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei etc.

- CONSIDERANDO que através de oficio especial elaborado pelo Diretor da Divisão de
Transporte e Mobilidade Urbana - Sr. Sidinei Júnior de Moura, encaminhou cópia do Boletim de
Ocorrência n° 1108/2015, que trata da prisão em flagrante delito, envolvendo a servidora pública
municipal Michelli Regina Soriano dos Santos;

- CONSIDERANDO que diante dos fatos o Procurador Geral do Município - Dr. Carlos
Alberto Goulart Guerbach, recomenda a imediata decretação de instauração direta de processo
administrativo, com o afastamento liminar e preventivo das funções com prejuízo de vencimentos e
demais direitos, em virtude da gravidade do crime que está sendo acusada, com repercussão regional
através da imprensa, por usar veículo da Prefeitura Municipal destinada à saúde pública
(ambulância) para transporte e comercio de drogas, inclusive transportando indevidamente sua
companheira em veículo oficial, sem qualquer autorização da administração, determinando-se a
apuração cabal das alegações formuladas pelo denunciante, bem como, eventuais outras
irregularidades, para os fins preconizados em lei.

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município também recomenda que o
Procurador do Contencioso Geral da Prefeitura Municipal que preliminarmente tome ciência dos
apontamentos, e a seu critério e juízo tome as medidas legais necessárias ao ressarcimento do erário
público, caso comprovada a existência de eventuais irregularidades;

CONSIDERANDO que o delito de tráfico de entorpecentes em tese imputado à servidora é
grave e inafiançável, cuja natureza é equiparada aos crimes hediondos por força da lei 8.072/90;

CONSIDERANDO que a conduta da servidora viola o preceito da moralidade
administrativa, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, e dessa forma deverá ser
exemplarmente coibido, a fim de evitar condutas semelhantes pelos demais servidores;

CONSIDERANDO que conforme levantamento efetuado junto ao Departamento de
Recursos Humanos, foi informado que referida servidora se encontra em estágio probatório, pois foi
nomeada neste órgão público municipal n° 09.01.2014.

- CONSIDERANDO que após regular processo administrativo que foi garantido a ampla
defesa e o contraditório a servidora, por meio da Comissão do Processo Administrativo n° 01/2016,
instalado através da Portaria n.° 9.119 de 05 de janeiro de 2016, concluiu pela aplicação da pena de
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DEMISSÃO, para que seja excluída dos quadros de servidores públicos municipais, referida
servidora, por falta de eficiência, bem como por falta de zelo e presteza dos trabalhos, e por falta de
assiduidade, infringindo ao disposto no artigo 204, incisos I e III do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica demitida a servidora MICHELLI REGINA SORIANO DOS SANTOS,
portadora da Cédula de Identidade n.° 43.255.437-3, e CPF. (MF) n.° 313.233.828-10, ocupante do
cargo público de provimento efetivo "Motorista I", nomeada através da Portaria n° 8.203 de 07 de
janeiro de 2014.

Art. 2° - Determino ao Departamento de Recursos Humanos, que proceda aos descontos dos
dias de trabalho a partir de 23.12.2015, data esta da prisão em flagrante.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5° - Registra-se, Cumpra-se e Comunique-se.

Buritama/SP, 16 de março de 2016, 98 iyíos de Fundação e 67 anos de Emancipação Política.

IZAJR DOS SANTOS TEIXEIRA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBÁCH
Procurador Geral do Município

Publicado na Divisão de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data supra,
por aflxação em local de costume.
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