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ATOS OFICIAIS
PORTARIA N ° 70.070, de 29 de janeiro de 2015.
CONCEDE GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BENTO GONÇALVES, no uso de suas atribuições, e nos termos do Artigo n°118, da Lei Complementar n° 75, de
22 de dezembro de 2004 e de conformidade com o constante no Processo nº 21 de novembro de 2014, resolve conceder a INES STRAPAZZON, Cadastro nº 3543, Telefonista, o gozo
de 240 dias de Licença-Prêmio sendo: 60 dias, referente ao 3º qüinqüênio, 1998/2003, concedido pela Portaria nº 34.064, de 08 de setembro de 2003; 90 dias referente ao 4º qüinqüênio,
2003/2008, concedido pela Portaria nº 44.141, de 18 de maio de 2009 e 90 dias, referente ao 5º qüinqüênio, 2008/2013, concedido pela Portaria nº 67.868, de 24 de junho de 2014, a
contar de 02 de fevereiro de 2015.
PORTARIA N ° 70.071, de 29 de janeiro de 2015.
EXCLUI PENSIONISTA ANA CAROLINA GOLEMBIESKI DA SILVA – POR IMPLEMENTO DE IDADE - E RETIFICA PORTARIA DE CONCESSÃO DA
PENSÃO POR MORTE.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BENTO GONÇALVES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Artigo 225, Inciso V, da Lei Complementar
n° 75/2004, exclui a pensionista ANA CAROLINA GOLEMBIESKI DA SILVA, do pagamento de pensão por morte, por implemento de idade, a partir de 25 de fevereiro de 2015.
De acordo com o Artigo 1º, § 3º e Artigo 10º, II da Lei Municipal nº 3.061/200 e Artigo 225, § Único, da LC°75/2004, Retiﬁca a Portaria n° 67.555, de 21 de maio de 2014, que concede
Pensão por Morte do Servidor ROBERTO SOARES DA SILVA, revertendo, a partir de 25 de fevereiro de 2015, os proventos em favor de MARIA HELENA MENUNCIN – esposa –
50% e GERMANO BATTISTELLO DA SILVA – ﬁlho – 50% do valor da pensão, a ser custeada pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de Bento
Gonçalves.
PORTARIA N ° 70.072, de 29 de janeiro de 2015.
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR FALTAS FUNCIONAIS E DESIGNA COMISSÃO DE DISCIPLINA.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BENTO GONÇALVES, no uso de suas atribuições resolve:
a) DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, com a ﬁnalidade de apurar as falta funcional, cometida pela servidora IVONE NISETE
WIESNIEWSKI DA CONCEIÇÃO, Cadastro nº 14044, Técnico em Radiologia.
a.1) Infração ao disposto no Artigo 146, Inciso XII, - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções, da LMC nº 75/2004;
a.2) Infração ao disposto no Artigo 146, Inciso XIII, - transgressão grave ou reiterada de dispositivo contido nesta lei, da LMC nº 75/2004, combinado com o Artigo 131 – São deveres
do servidor – Inciso I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, II – lealdade às instituições a que servir, III – observâncias das normas legais e regulamentares, IX –
manter conduta compatível com a moralidade administrativa, X – ser assíduo e pontual ao serviço, Artigo 132, “caput” – É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de
comprometer a dignidade e o decoro da função pública, de ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eﬁciência do serviço ou causar dano à Administração Pública, Inciso I –
ausentar-se do serviço durante o expediente, ..., exceto se em serviço, XV – proceder de forma desidiosa no desempenho das funções, XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam
incompatíveis com o exercício do cargo, ... ou com o horário de trabalho ..., da LMC nº 75/2004.
a.3) Infração ao disposto no Artigo 146, Inciso V, improbidade administrativa, da LMC nº 75/2004.
a.4) A Comissão Processante deverá veriﬁcar a possibilidade de aplicação do disposto no Artigo 147, § 1º e Artigo 148, da LMC nº 75/2004, ou ainda apurar a importância
correspondente as horas pagas pelo Município de Bento Gonçalves e anotadas como trabalhadas, nas quais a requerida laborava para o Município de Porto Alegre, inclusive com
incidência em outras parcelas irregularmente pagas à requerida pelo Município de Bento Gonçalves. b) O Servidor HUMBERTO JOSÉ CAIMI, Cadastro nº 14146, Enfermeiro, por
infração ao disposto no Artigo 131, “será considerado como co-autor o superior hierárquico, que recebendo a denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou
falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração”, atraindo para si as mesmas infrações atribuídas à requerida, em face da
co-autoria pela LMC nº 75/2004. c) CONSTITUIR Comissão Sindicante a ser integrada pelos servidores municipais: Sandra Mantelli Dalcin, Advogada; Roseli Barossi, Assessor
Administrativo e Marta Guglielmin, Assessor Administrativo, sob a presidência da primeira dar andamento regular ao processo.
d) DETERMINAR que a Comissão Processante em cumprimento ao disposto no Artigo 172, da Lei Complementar nº 75/2004, NOTIFIQUE o servidor da instauração do PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em todos os seus termos, ﬁxando o prazo de 15 dias ao mesmo, para que venha apresentar sua defesa e o contraditório. e) DISPENSAR os
servidores municipais ora designados de suas atividades funcionais durante os trabalhos de coleta de provas em geral, bem como para a elaboração do relatório ﬁnal.
RAFAEL PALUDO
Secretário Municipal de Administração
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