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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 

AMERICANA

REF: PORTARIA Nº 06, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.445/2019 (PAD)

DECISÃO
A Lei nº 5.110/2010 dispõe, em seu artigo 159, sobre os deveres funcio-
nais do servidor público, entre os quais, o de exercer com zelo e dedica-
ção as atribuições do cargo, observar as normas legais e regulamenta-
res, manter conduta compatível com a moralidade administrativa e tratar 
com urbanidade as pessoas.

De igual forma, o artigo 482, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
contempla o rol de condutas funcionais que constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, tais como, ato de im-
probidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, desídia no 
desempenho das respectivas funções, ato de indisciplina ou de insubor-
dinação, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 
qualquer pessoa, entre outras.

Com base no parecer emitido pela Comissão Processante (fls. 156/159), 
considerando a gravidade dos fatos relatados e de todo o conjunto pro-
batório, estabeleço a aplicação da pena de SUSPENSÃO ao servidor 
MARCELO HENRIQUE BONALDO, matrícula nº 1646, pelo prazo de 
quinze (15) dias, com perda salarial, a partir do dia 06/01/2020, a teor da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e da Lei Municipal nº 5.110/2010.

INTIMEM-SE.
 

Americana, 23 de dezembro de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI
Diretor Superintendente da FUSAME

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Proc. Adm. nº 1.445/2019 / Portaria nº 06/2019   
Assunto: Conduta Funcional Indiciado(a): MARCELO HENRIQUE BO-
NALDO - 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, da DECISÃO DO SUPERINTENDENTE (anexa ao presen-
te), cujo teor segue também abaixo transcrito, para, querendo, apresen-
tar RECURSO no PRAZO DE 15 DIAS contados da presente intimação:

“A Lei nº 5.110/2010 dispõe, em seu artigo 159, sobre os deveres funcio-
nais do servidor público, entre os quais, o de exercer com zelo e dedica-
ção as atribuições do cargo, observar as normas legais e regulamenta-
res, manter conduta compatível com a moralidade administrativa e tratar 
com urbanidade as pessoas.

De igual forma, o artigo 482, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
contempla o rol de condutas funcionais que constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, tais como, ato de im-
probidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, desídia no 
desempenho das respectivas funções, ato de indisciplina ou de insubor-
dinação, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 
qualquer pessoa, entre outras.

Com base no parecer emitido pela Comissão Processante (fls. 156/159), 
considerando a gravidade dos fatos relatados e de todo o conjunto pro-
batório, estabeleço a aplicação da pena de SUSPENSÃO ao servidor 
MARCELO HENRIQUE BONALDO, matrícula nº 1646, pelo prazo de 
quinze (15) dias, com perda salarial, a partir do dia 06/01/2020, a teor da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e da Lei Municipal nº 5.110/2010.”

Americana, 06 de janeiro de 2020

SÔNIA REGINA SGUBIN
Presidente da Comissão

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Proc. Adm. nº 1.445/2019 / Portaria nº 06/2019   
Assunto: Conduta Funcional Indiciado(a): MARCELO HENRIQUE BO-
NALDO - 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, da DECISÃO DO SUPERINTENDENTE (anexa ao presen-
te), cujo teor segue também abaixo transcrito, para, querendo, apresen-
tar RECURSO no PRAZO DE 15 DIAS contados da presente intimação:
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“A Lei nº 5.110/2010 dispõe, em seu artigo 159, sobre os deveres fun-
cionais do servidor público, entre os quais, o de exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo, observar as normas legais e regula-
mentares, manter conduta compatível com a moralidade administrativa 
e tratar com urbanidade as pessoas.

De igual forma, o artigo 482, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
contempla o rol de condutas funcionais que constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, tais como, ato de 
improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, desídia 
no desempenho das respectivas funções, ato de indisciplina ou de in-
subordinação, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 
contra qualquer pessoa, entre outras.

Com base no parecer emitido pela Comissão Processante (fls. 156/159), 
considerando a gravidade dos fatos relatados e de todo o conjunto pro-
batório, estabeleço a aplicação da pena de SUSPENSÃO ao servidor 
MARCELO HENRIQUE BONALDO, matrícula nº 1646, pelo prazo de 
quinze (15) dias, com perda salarial, a partir do dia 06/01/2020, a teor da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e da Lei Municipal nº 5.110/2010.”

Americana, 06 de janeiro de 2020

SÔNIA REGINA SGUBIN
Presidente da Comissão

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
DE MEDICAMENTOS 

(AMOSTRAS GRÁTIS)
*SUJEITO A DISPONIBILIDADE

FARMÁCIA DO FUNDO SOCIAL 

DE SOLIDARIEDADE

Para retirar seus medicamentos, apresente:

receituário médico atualizado
comprovante de endereço
documento pessoal

Segunda a quinta-feira: 8h às 12h • 13h às 16h 

Sexta-feira: 13h às 16h

(19) 3461-1267

RUA ANTONIO FREZZARIN, 412 - JD. SÃO PAULO, AMERICANA

DICAS DE 
 
DE ÁGUA
ECONOMIA

5 minutos com a torneira aberta
consomem 40 litros de água pura. Só abra
a torneira quando necessário 

ESCOVANDO OS DENTES E
FAZENDO A BARBA:

Deixe a torneira fechada ao  
LAVANDO A LOUÇA:

ensaboar a louça. Esse hábito economiza
até 100 litros de água. 

O ideal é usar a máquina de lavar
LAVANDO A ROUPA:

roupas com capacidade total. 

Tome banhos de, no máximo, 5 
HORA DO BANHO:

minutos e feche a torneira ao ensaboar. A
cada minuto, mais de 10 litros de água vão
pelo ralo. 

Uma torneira pingando consome
PINGA-PINGA:

46 litros de água e, em um mês, 1.380
litros. 

Use regador para molhar as plantas
LAVANDO JARDIM E CARRO:

e nunca usa mangueira para lavar o carro 
ou a calçada. Use balde e vassoura. 
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