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PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 9.408, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.
“Institui Comissão Processante e dá outras providências.”

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Nova Odessa, no 
uso de suas atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, 
letra c, da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO que a apuração de infrações, responsabilidades e aplicação de pe-
nalidades aos servidores públicos do Município de Nova Odessa dar-se-á por meio de 
Sindicâncias e Processos Administrativos, nos termos das Leis Municipais nºs 2.913, 
de 24 de novembro de 2014 e 2.944, de 14 de abril de 2015 e 3.017, de 10 de fevereiro 
de 2016 e da vigente Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em promover os proce-
dimentos de investigação e fiscalização das condutas irregulares dos servidores pú-
blicos; 
CONSIDERANDO os fatos constantes no processo administrativo nº 9244, datado 
de 14 de agosto de 2019, indicando possível ilegalidade na acumulação de cargos ou 
funções públicas, a ser apurado nos termos dos artigos 24 a 27 da Lei nº 2.913/2014.
 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR para apurar a acumulação de cargos, empregos e funções públicas do servidor 
M.R.D.S, Matrícula 3866, consistentes nos seguintes: um emprego de motorista de 
ambulância na Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (FUNCAMP) e no empre-
go público de motorista de ambulância no Município de Nova Odessa.
 
Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão será compos-
ta pelos seguintes servidores: TITULARES: Presidente: GRACIELE DEMARCHI 
PONTES, Matrícula 4736, Procuradora Jurídica e MÔNICA MIOTI DA SILVA, Ma-
trícula 3171, Agente Fiscal de Rendas. SUPLENTES: Presidente: MIRIAM REGINA 
CARCELLIANO DE ALMEIDA, Matrícula 21398, Diretora de Escola e GIULIANA 
BARBOSA SANTOS FORTUNATO, Matrícula 2393, Assessor de Gabinete Superior.
 
Parágrafo único. Os membros da Comissão exercerão suas funções sem prejuízo das 
demais atividades de suas funções, observada em qualquer caso a carga horária e ven-
cimentos dos respectivos cargos públicos.
 
Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documen-
tação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimen-
tos e demais provas que entender pertinentes.
 
Art. 4º A Comissão ora constituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, oferecendo relató-
rio à Autoridade Superior, podendo ser prorrogada nos termos da Lei Municipal nº 
2.913/2014.
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Odessa, 12 de setembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal
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