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PORTARIA N° 31′2018

DE ORDEM DO EX.MO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO

MUt{ElPlo DAS VERTENTES, no uso das atribuigoes que lhes s5o conferidas, no inciso Vl, do

Art. 60 da Lei Org6nica Municipal,

CONSIDEMNDO: Dentncia e documentaqao trazida i colocagdo no

Oficio n.o 07312018, enclerEado pela Secretaria de Educagio, Cultura, Turismo e Esporles, em

forma de den0ncia de prdtica de atos infracionais, supostamente, cometidos pela professora

Maria Rita de C6ssia, lotada na Escola Joaquim Ribeiro de Oiveira, onde noticiam faltas graves,

tais como suposta cal0nia e aparente insubordinagSo, apresenlando ainda comportamento

incompativel com sua profisseo, gerando desarmonia no ambiente de trabalho, inclusive com

uma de suas colegas de trabalho, de modo a oportunizar i mesma o exercicio do direito de

defesa e formagao do contradit6rio, al6m de impedir que a mesma passe a influenciar na

apuragio dos fatos ali explicilados,

RESOLVE:

Arl. 10 - AfasteJa preventivamente de suas funq6es naquela unidade

escolar durante o periodo de 30 (trinta) dias, sem prejuizo de seus vencimentos.

Art. 2 - Determinar que a Secretaria de Educagao, Cultura, Turismo e

Esportes, por sua Not6vel Secret6ria, institua uma comissSo disciplinar, para que instaurc e

realize Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor da Servidora Maria Rita de CAssia,

procedendo ainda com a oitiva das pessoas envolvidas no caso, como testemunhas e demais

atos necess6rios is apunaqies dos fatos indispens6veis ao deslinde do feito.

Ad. 3o - DSse ciOncia a Geslora da unidade escolar enYalvida, da

presente portaria, para providdncias junto a Secretaria Municipal de Educaqio, para efetiva

substituiq6o da profussora, antedita.
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Art. 4o - Notifique-se a professora, Maria Rita de Cdssia, da aberlura

do procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor, inclusive do seu afastamento

preventivo de suas atribuig6es naquela escola, fomecendolhe por fim c6pia das atas que

conslam a rspectiva den0noa e portaria, para, quecndo, apresefie der€sa prtvra escrila em 15

(quinze) dias.

Art. 50 - Em caso de oitiva de infantes, oficiese o Conselho Tutelar

deste municipio, para que acompanhe o feito, na qualidade de 6195o fiscalizador que 6.

Art. 60 - Por fim, com a conclusSo dos trabalhos pela comissSo

disciplinar supra, enderece a mesma, ao Chefe do Executivo, relatOrio conclusivo sobre suposta

incid6ncia de falta, e sua respectiva especificidade, para que se proceda com as penalidades

aplicaveis a esp6cie, caso constate a veracidade da den0ncia.

Art. 70 - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua puUicag6o.

Art, 8o - Revogam-se as disposi@s em contrario.

Art. I PublicaCoes e notific@es necess6rias.

RegistrBse.

Autuese.

Cumpra-se.

Cientifiquese.

vemnbs,25 de tthO de 2018

De Ordem de Romero Leal Feneira

Prefelto Constitucional
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