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de Ética e Disciplina, com a finalidade precípua dê procêder
à conduçáo de Processos Administrativos em relaçáo aos
Servidores Públicos da Prefeitura Municipal dê Birigui, nos
casos abaixo êspecificadôs:

l- A Comissão Permanente de Ética e

Disciplina
será integrada pelos seguintes funcionários, todos estáveis

no funcionalismo público municipal: VINICIUS VENEZIANO
DEMARQUI, RG n" 35.055.703-2, ocupante do cargo eÍetivo
de Advogado, que funcionará como Presidente; SANDRA
CÁSSIA FERRARI DE PAULA. RG

Co cargc efetivo dê Dirêtora

de

28.382,779.8, ocupante
Escola, que atuará como
nO

membro, e que responderá pela Presidência da Comissão nas

hipóteses de ausências, impossibilidades, e ou afastamentos
do(a) Presidente Tiiulâr; ê LIDIANE RODRIGUES DA SILVA,
RG n' 27.742.196-2, ôcupante do cargo efetivo de Oficial de
Escola, que atuará como membro da Comissâo.

ll- A aludida Comissáo deverá atuar imediatãmente
após comunicaÇão formal, nas hipóteses de ocorrência de
quâlquêr situação que implique na possibilidade de exoneraÇáo
de funcionáric em perlodo de Estágio Probatório, nos termos
do §60 do attigo 12 da Lei Municipal n' 3.040/1993, com
redaÇão que lhe foi confêrida pêla Lei no 5.43712011: quanca
houver a nêcessidâde dê sê apurar a responsâbilidade de
Seryrdores Públicos Municipais, por ação ou omissáo nc
exercício de suas atribuiÇõês ou dê outros atos que tenltaírr
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DtsPóE soBRE colvsr/rutçÁo E
RE))NDUÇÁO DE MEMBRAS DA
COMISSÁO PERMANENTE DE ÉTICA
E DISCIPLINA DO FUNCIONALISMO

MUNICIPAL E
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PRaVDÉNCIAS, TüOS IERMOS QUE
ESPECIFICA

cRlsTlANo sALMEIRÃO, Prefeito Municipal

de
Birigui, Estado de São Paulo, no uso dâs atribuiçóes que lhe
são inerentes, com fundamento na Lei Municipal n' 3.040, de
2710911993 e demais lêgislação de regênciâ,
RESOLVE:
ART. 1", Substituir mêmbros da Comissão Permanente

. :|. ,€.
l]rli

-r--,,jt,

t..lJ

relaÇão com as atribuições inerentes aô cargo, emprego, ou
funçáo pública, e que possam caracterizar infração disciplinar
principalmente nos casos do parágrafo único do artigo 200 da
Lei no 3.040/1993.

Ill- A

Comissão

de Ética e

Disciplina mntará

também com 03 (três) membros suplentes, que atuarão êm

decorÍência de impedimento lêgal dos membros titulares,
e sempre que necessário, sendo convocados pelo(a)
Presidêntê da Comissáo Procêssante, ou, na falta deste(a),
pelo(a) Secretário(a) em exerôÍcio. Ficam nomeados como
suplentes os seguintes funcionários, todos estáveis no
Íuncionalismo municipal: ILÁDlA CRISTINA MARIN AMÁDlo,
RG n" 22.643.7656, ocupante do cargo efêtivo de Diretore
dê Escola, ELAINE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
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RG no 19.848.21'1, ocupante do cargo efetivo de Contadora e
IüAURÍCIA MANFRINATTI LEITE BUENO, RG n" 25.095,8302, ocupante do caÍgo eÍetivo de Diretora de Escola.

lV- O prazo que a Comissáo dê Éticâ e Disciplina
dispÕe para a conclusâo de cada processo administrativo
será de até 60 (sessenta) dias, contados da dâta dá citaÇáo
do(a) tuncionário(a) processado(a), proirôgável por igual
r-.eriodo mediante autorizaçáo dâ Autoridadê que detêrminou a

rFstauraÇão do processo, ressalvado o disposto em legislaçáo

:':-'

espêcífica.

V- A Comissão de Ética e Disciplina, sempre quê
necessário, dêdicará todo tempo aos trabalhos do processo,
Íicando os membros da Comissão, em tal ôasô, dispensados
dos serviços normais da Repaítiçãô.

Vl- Os
cooperar

Senhores Secretários Municipais devem

de mâneira eficaz com os trabalhos a

serem
desenvolvidos pela Comissão de Éiica e Disciplina, fornecendo

todas as informaçóês necessárias solicitadâs, e ainda apoio
material imprescindÍvêl à exêcuçáo das tarefas pertinentes à
Comissáo.
ART. 2o. Esta Portaria entrará em \.igoÍ na data de sua
publicaÇáo, ficando !-êvogadôs tôdos ôs atcs e disposições em

conirário, noiadamente das Pôrtarias nô 19 de 3'i de janeiro de
2{117 e no 32 de 21 dê fevereiro de 2017.

PUBLIQUE.SE E CUMPRA.SE.
Prefeitura Municipal dê Birigui, aos onze de abril de
dois mil e dezessetê.

CRISTIAIIo SALMEIRÁo
Prefeito Municipal

Município dê BiÍigui

-

Estâdo de São Pâulo

