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Proc. Adm. nº 1.445/2019 / Portaria nº 04/2019 - Assunto: Conduta Fun-
cional Indiciado(a): MARCELO HENRIQUE BONALDO - Matrícula nº 
1646

A Comissão Processante designada pela Portaria nº 04/2019, do Ilus-
tríssimo Senhor Diretor Superintendente, para atuar no Processo Ad-
ministrativo Disciplinar de Pretensão Punitiva em epígrafe, na pessoa 
de sua Presidente, INTIMA V. S.ª no endereço indicado ou onde for 
encontrado(a): 

ADVOGADO(A): Dr. JOSEMAR ESTIGARIBIA, OAB/SP 96.217, com es-
critório na Rua José Ferreira Aranha, nº 291, Centro, Americana/SP, CEP 
13465-450, para comparecer em audiência de instrução (interrogatório e 
oitiva de testemunhas) redesignada para o dia 12/12/2019, a partir das 
15h00, no auditório da FUSAME – Fundação de Saúde do Município de 
Americana, estabelecida na Avenida da Saúde, nº 415, Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Americana/SP, CEP 13478-640, na sequência abai-
xo descrita, a fim de acompanhar o ato, na qualidade de advogado(a) 
do(a) indiciado(a):

15h00 – ARYANE CRISTINA DE OLIVEIRA DAS NEVES (testemunha)
15h10 – SANDRA CRISTINA ALVES DA SILVA (testemunha)
15h20 – ADILSON SFERRA (testemunha)
15h30 – SAMARA APARECIDA SACOMAN (testemunha/vítima)
15h40 – LAURA BARBOSA (testemunha/vítima)
15h50 – NELI REGINA SARTI (testemunha/vítima)
16h00 – SANDRA MARIA MARTINS (testemunha/vítima)
16h10 – RENATA AZENHA DAVID BARROS (testemunha/vítima)
16h20 – AMANDA CASSETÁRIO (testemunha)
16h30 – SIDNEI DE ANDRADE (testemunha)
16h40 – MARCELO HENRIQUE BONALDO (interrogatório)

Cumpre esclarecer que V. S.ª, na qualidade de advogado do indiciado, 
já foi devidamente intimado do ato, cuja data de realização (12/12/2019, 
a partir das 15h00), foi adequada à agenda de V. S.ª, uma vez que não 
tinha disponibilidade para comparecer em data anterior, servindo o pre-
sente, tão somente, para reforçar o teor da ata de redesignação de au-
diência.

Por fim, fica V. S.ª cientificado de que foi determinado pelo Diretor Su-
perintendente a PRORROGAÇÃO DO PRAZO de conclusão do PAD 
(Processo Administrativo Disciplinar) por mais 30 (trinta) dias, a contar 
do dia 06/12/2019, ficando mantida a SUSPENSÃO PREVENTIVA do 
indiciado, pelo mesmo prazo, a teor do artigo 494 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, e do parágrafo único, do artigo 215, da Lei Municipal 

Expediente

Diagramação

Diário Oficial do Município de Americana  
www.americana.sp.gov.br

Unidade de Imprensa e Comunicação 
Avenida Brasil, 85 - Centro - Americana 

E-mail: diario.oficial@americana.sp.gov.br  

Administração
Omar Najar - Prefeito 

Jornalista responsável
Maria Eduarda Gazzetta  

MTB 86.705 / Matrícula 16821

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades, demais interessados. 
Qualquer dúvida ou outra solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. 

Diário oficial

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
nº 5.110/2010, sem prejuízo de sua remuneração, a teor do artigo 217 
do mesmo diploma legal.
“Art. 233. Não sendo encontrada ou não comparecendo à audiência a 
testemunha, apesar de regularmente intimada, o Presidente da comis-
são poderá redesignar dia e hora para a sua oitiva, incumbindo ao indi-
ciado ou ao sindicado a sua condução independentemente de intimação, 
operando-se a preclusão, para o requerente, se novamente não compa-
recer.” (Lei nº 5.110/2010)

Advertências: 
1) Art. 279. O desatendimento, sem motivo justificado, de solicitação ou 
determinação de comissão processante por parte de servidor da Admi-
nistração Municipal constitui inobservância de dever funcional.
2) “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 
funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando 
auxílio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.”/ “Desacatar 
funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – de-
tenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.” (Texto extraído do 
Código Penal, artigos 329, “caput”, e 331)
3) LEI Nº 5.110, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010 - Art. 208. O processo 
disciplinar de exercício da pretensão punitiva é público, salvo determina-
ção devidamente motivada pela autoridade que instaurou o procedimen-
to ou mediante requisição do indiciado. 

Americana, 04 de dezembro de 2019.

SÔNIA REGINA SGUBIN
Presidente da Comissão

_________________________________________________________

MANDADO DE INTIMAÇÃO
 
Proc. Adm. nº 1.445/2019 / Portaria nº 04/2019 - Assunto: Conduta Fun-
cional Indiciado(a): MARCELO HENRIQUE BONALDO - Matrícula nº 
1646

A Comissão Processante designada pela Portaria nº 04/2019, do Ilus-
tríssimo Senhor Diretor Superintendente, para atuar no Processo Ad-
ministrativo Disciplinar de Pretensão Punitiva em epígrafe, na pessoa 
de sua Presidente, INTIMA V. S.ª no endereço indicado ou onde for 
encontrado(a): 

INDICIADO(A): MARCELO HENRIQUE BONALDO, com endereço na 
Rua dos Idosos, nº 395, Jardim Campo Belo, Nova Odessa/SP, CEP 
13382-652, para comparecer em audiência de instrução (interrogatório e 
oitiva de testemunhas) redesignada para o dia 12/12/2019, a partir das 
15h00, no auditório da FUSAME – Fundação de Saúde do Município de 
Americana, estabelecida na Avenida da Saúde, nº 415, Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Americana/SP, CEP 13478-640, na sequência abai-
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xo descrita, a fim de ser interrogado(a):

15h00 – ARYANE CRISTINA DE OLIVEIRA DAS NEVES (testemunha)
15h10 – SANDRA CRISTINA ALVES DA SILVA (testemunha)
15h20 – ADILSON SFERRA (testemunha)
15h30 – SAMARA APARECIDA SACOMAN (testemunha/vítima)
15h40 – LAURA BARBOSA (testemunha/vítima)
15h50 – NELI REGINA SARTI (testemunha/vítima)
16h00 – SANDRA MARIA MARTINS (testemunha/vítima)
16h10 – RENATA AZENHA DAVID BARROS (testemunha/vítima)
16h20 – AMANDA CASSETÁRIO (testemunha)
16h30 – SIDNEI DE ANDRADE (testemunha)
16h40 – MARCELO HENRIQUE BONALDO (interrogatório)

Cumpre esclarecer que o advogado de V. S.ª, Dr. Josemar Estigaribia, 
já foi devidamente intimado do ato, cuja data de realização (12/12/2019, 
a partir das 15h00), foi adequada à agenda do aludido defensor, o qual, 
por sua vez, não tinha disponibilidade para comparecer em data anterior.

Por fim, fica V. S.ª cientificado de que foi determinado pelo Diretor Su-
perintendente a PRORROGAÇÃO DO PRAZO de conclusão do PAD 
(Processo Administrativo Disciplinar) por mais 30 (trinta) dias, a contar 
do dia 06/12/2019, ficando mantida a SUSPENSÃO PREVENTIVA de V. 
S.ª, pelo mesmo prazo, a teor do artigo 494 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, e do parágrafo único, do artigo 215, da Lei Municipal nº 
5.110/2010, sem prejuízo da vossa remuneração, a teor do artigo 217 do 
mesmo diploma legal.

“Art. 233. Não sendo encontrada ou não comparecendo à audiência a 
testemunha, apesar de regularmente intimada, o Presidente da comis-
são poderá redesignar dia e hora para a sua oitiva, incumbindo ao indi-
ciado ou ao sindicado a sua condução independentemente de intimação, 
operando-se a preclusão, para o requerente, se novamente não compa-
recer.” (Lei nº 5.110/2010)

Advertências: 

1) Art. 279. O desatendimento, sem motivo justificado, de solicitação ou 
determinação de comissão processante por parte de servidor da Admi-
nistração Municipal constitui inobservância de dever funcional.

2) “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 
funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando 
auxílio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.”/ “Desacatar 
funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – de-
tenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.” (Texto extraído do 
Código Penal, artigos 329, “caput”, e 331)

3) LEI Nº 5.110, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010 - Art. 208. O processo 
disciplinar de exercício da pretensão punitiva é público, salvo determina-
ção devidamente motivada pela autoridade que instaurou o procedimen-
to ou mediante requisição do indiciado. 

 
Americana, 04 de dezembro de 2019.

SÔNIA REGINA SGUBIN
Presidente da Comissão
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