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PODER EXECUTIVO 
 

1 

PORTARIA N.º 067/2020 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020. 

“Que institui comissão de processo administrativo disciplinar para apuração de eventuais 

irregularidades cometidas por empregada pública municipal”. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo; 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei. 

 Considerando os fatos apontados pela Diretora de Recursos Humanos, Srª. Cláudia C. M. 

Martins e pelo Diretor de Cultura, Sr.º Reinaldo Angotti Azevedo referente a possíveis 

irregularidades nas condutas, bem como nas eventuais faltas sem justificativa da 

empregada pública Srª. Luzia de Souza; 

Considerando os protocolos nº 1466/2020, 1452/2020 e 7331/2019 que relatam diversas 

ocorrências envolvendo a empregada supracitada, além do protocolo n.º 5382/2019 que 

apresenta pendência sobre eventuais faltas injustificadas da referida empregada; 

Considerando o previsto no artigo 91, incisos I, III, IV, X e XI, artigo 92, incisos IV e XIV 

e artigo 104, todos da Lei Municipal n.º 1962/2012; além do artigo 482, alíneas “e” e “h” 

da Consolidação das Leis do Trabalho; 

Considerando a súmula n.º 641 do Superior Tribunal de Justiça; 

Considerando os indícios e a necessidade de serem apurados os fatos apontados, bem 

como os conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos;  

Considerando o dever de agir da Administração Pública. 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Fica instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar em face da Empregada 

Pública Sr.ª Luzia de Souza visando apuração das irregularidades acima descritas, bem 

como dos fatos conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2.º - A comissão processante será constituída com os seguintes membros: 

Presidente: Paulo Cézar Pelissari, ocupante do emprego público de Procurador; 

Relator: Cássio Calice Martin, ocupante do emprego público de Procurador; 

Membro: Willian Roberto Degane, ocupante do emprego público de Oficial I; 

Art. 3.º -  A Comissão terá prazo de sessenta dias para conclusão dos trabalhos. 

Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. TAYNA DEGASPARI  para 

assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM referente ao 

PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de recursos 

humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 03 de Setembro de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir. do Depto. de Recursos Humanos 

 


