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PORTARIA MUNICIPAL N°. 3.31512017.

Objeto: Determina cumprimento de suspensao disciplinar. ap6s apura9ilo de irregularidades. de acordo
com a Portaria Municipal nO 3.282/20 17, dando outras providencias.
l'"ORAIR CASSIAl'"O DA SILVEIRA. Prefeito do Municipio de

Tanabi. Estado de Silo Paulo. no uso de suas atribui9lXS legais e que Ihe foram conferidos por lei. e,
COSIllERA."iDO que no Processo Administrativo Disciplinar, sob 0

n° 0112017. os fatos imputados a servidora municipal denunciada Daniele Angelica da Silva Borges,
con forme Portaria Municipal n° 3.28212017, foram devidamente apurados;
CONSII>ERANDO que a referida servidora foi devidamente assistida.
em todos os atos do Procedimento Administrativo, por seu advogado. bern como respeitada a ampla

defesa. sendo, ao final, comprovado que a denunciada cometeu as irregularidades apontadas na Portaria
Municipal nO. 3.28212017. infringindo os dispositivos legais constantes da mesma Portaria;
COi""SIllERANDO

que 0

Processo

Administrativo

Disciplinar nO.

0112017 foijulgado procedente, tendo sido determinada a suspensao da denunciada, Daniele Angelica
da Silva Borges, do cargo monitor social casa abrigo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com pcrda de todas

as vantagcns e direitos decorrentes do exercicio do cargo, con forme disposto no panigrafo unico, inciso
I. do artigo 145. da Lei Complementar nO. 47/2015;
RESOLVE:
Art.

1-. Fica determinado suspensilo disciplinar a servidora municipal Daniele Angelica da Silva

Borges, monitor social casa abrigo, portadora do RG: nO 33.846.703-8, inscrita no CPF: nO 221.448.288
14, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua notifica1'I.o, visto a comprova91'1.0 das irregularidades

apontadas na Portaria Municipal n° 3.282. de 24 de abril de 2017.
Parigraro unico. Em decorrencia da suspensao de que trata 0 caput deste artigo, a servidora perdeni
todas as vantagens e direitos decorrenles do exercicio do cargo, con forme disposto no paragrafo unico.
inciso I, do artigo 145, da Lei Complementar nO. 4712015.

Art. r. Esta Portaria entrani em vigencia a partir da data da sua publica9iio.
Art. JO. Ficam revogadas lodas as disposi9lXS em contnirio.
Prefeitura Municipal de T
Em 05 de setemb
,

NORAIR CA

DA SILVEIRA

Prefeito do Municipio
Registrado e Publicado na

tar data supra.
II

-Ahalli. Sebastii'lo Ventura
Secretario Municipal da Administra91'1.o.

wwabi.sp.gov.br

