PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

São Sebastião da Boa Vista, 05 de Janeiro de 2016.
DECRETO N°. 015/2016 - GPMSSBV
O Exmo. Sr. GETÚLIO BRABO DE SOUZA, Prefeito
Municipal de São Sebastião da Boa Vista, no uso de suas
atribuições legais, conferidas por lei, especificamente no Artigo
97, inciso XIX, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO DA BOA VISTA e nos artigos 153 a 157 da Lei n.°
102/2003 - GPM, de 23 de Maio de 2003 (dispõe sobre o
estatuto dos servidores do Município de São Sebastião da Boa
Vista)
CONSIDERANDO o teor do Relatório de Supervisão do Departamento de
Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, datado de
16.11.2015, realizado na Escola Municipal Padre José de Anchieta, o qual
constatou, entre outras irregularidades, cobrança, pela direção da escola,
de tributo sem amparo legal; abandono das funções de direção, pela
Díretora da Escola, ocasionando urna série de problemas no
desenvolvimento da gestão; insubordinação a diretrizes da política
municipal, a exemplo do calendário letivo e lotação; ausência de
fiscalização
dos trabalhos da coordenação pedagógica e do
desenvolvimento das atividades dos professores, inclusive quanto a
frequência dos mesmos.
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, parárafo único, da Portaria n.°
012/2010 - SEMED, que regulamentou o processo eleitoral para a direção
da escola Anchieta, bem como o disposto nos artigos 153 a 157 da lei
municipal n.° 102/2003, osd quais regulamentam o processo administrativo
no âmbito do município
CONSIDERANDO Que é um poder-dever, constitucionalmente erigido e,
face ao disposto no artigo 153 da Lei municiapl n.° 102/2003, uma
obrigação legal desta autoridade a promoção da apuração de
irregularidades e faltas funcionais
RESOLVE:
Art.

1° - Designar, MARIA

SIMONI DOS SANTOS MORAES,

servidora pública municipal estável, lotada na Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, JOÃO LEAL FARIAS, servidor público
municipal estável, lotado na Secretaria Municipal de Saúde EDIVANA
DE FREITAS COSTA, servidora pública municipal estável, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, para, sob a Presidência da Sra.
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MARIA SIMONI DOS SANTOS MORAES, constituírem Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar, com fundamento legal no
Artigo 159 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e art. 12,
parágrafo único da Portaria n.° 012/2010 - SEMED, com sede em São
Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, incumbida de apurar as
denúncias sobre as infrações administrativas supostamente cometidas
pela servidora LUCINETH MAGNO DA SILVA, no exercício da direção da
Escola Padre José de Anchieta.
Art. 2° - Em face da constatação de situação de abandono das atividades inerentes ao
exercício da direção escolar, do relato de insubordinação a diretrizes a que a escola, por
exercício da direção, deve seguir e à gravidade da execução de cobrança de tributos
indevidos, por falta de amparo legal fica a indiciada temporariamente afastada das
atividades da direção da escola, até a apuração final dos fatos, ficando desde já
nomeado, interinamente, na direção da Escola Padre José de Anchieta, o atual vice-diretor
EVERALDO PUREZA LEITÃO.
Art. 3° - A Comissão deverá, no transcorrer dos trabalhos, efetuar a apuração de outras
infrações conexas que emergirem no decorrer de sua atuação.
Art. 4° - Os trabalhos deverão ser realizados no prazo máximo de 90 (noventa dias), salvo
a necessidade de prorrogação, por imperativo de circunstâncias justificadas no ato em que
for requerida, dentro do prazo acima declinado.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GETULFC0BRKEO DE SOUZA
Prefeito Municipal
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