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DECRETO N.° 3.613, DE 23 DE JUNHO DE 2016

"Dispõe sobre demissão" da servidora SUELI AMARAL DA COSTA, portadora da Cédula de
Identidade n.° 40.514.776-1, e CPF. (MF) n.° 341.177.318-90, ocupante do cargo público de provimento
efetivo "Agente de Serviços".

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

- CONSIDERANDO que através da Portaria n° 9194 de 14 de março de 2016 foi instaurado
processo administrativo para apuração dos apontamentos feitos pela comissão sindicante nomeada pela
Portaria n° 9.023/2015, referente a situação apontada pela Professora Coordenadora Hilda Magalhães
Antônio - Responsável pela Creche Municipal Pró Infância Rubens Antônio Coco, em face da
servidora Sueli Amaral da Costa;

- CONSIDERANDO que referida servidora se encontra cumprindo estágio probatório, de
forma que ainda não havia adquirido estabilidade, em conformidade com a Lei Complementar
Municipal n° 30/2007.

- CONSIDERANDO que após regular processo administrativo que foi garantido a ampla
defesa e o contraditório a servidora, por meio da Comissão do Processo Administrativo, instalado
através da Portaria n.° 9.194 de 14 de março de 2016, concluiu pela aplicação da pena de DEMISSÃO,
para que seja excluída dos quadros de servidores públicos municipais a senhora Sueli Amaral da Costa,
cuja conduta é grave e reiterada, vez que apresentou atestados adulterados e beneficiou-se de faltas
injustificadas, sem que fosse descontada em seu pagamento, locupletando-se as custas do erário,
conduta contraria ao dever de probidade dos ocupantes de funções públicas, bem como por falta de
eficiência, o que caracteriza em abandono no desempenho de suas funções em horário de trabalho, e
ainda falta de zelo e presteza dos trabalhos, ao disposto no artigo 204, incisos I e III da Lei Municipal n°
2.024/1991 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Buritama.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica demitida a servidora SUELI AMARAL DA COSTA, portadora da Cédula de
Identidade n.° 40.514.776-1, e CPF. (MF) n.° 341.177.318-90, ocupante do cargo público de caráter
efetivo "Agente de Serviços", nomeada através da Portaria n° 8.014 de 02 de setembro de 2013.

Art. 2° - Determino ao Departamento de Recursos Humanos, que proceda as anotações
pertinentes junto ao prontuário da servidora e que a comunique para a devida ciência.

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

Buritama/SP, 23 de junho de 2016,98 anos dê Fundação e 67 anos de Emancipação Política.
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CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH
Procurador Geral do Município

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