ATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2010 DE 07/05/2010

JOÃO AUGUSTO GIOVANETTI, Diretor Superintendente
do DAE – Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’ Oeste,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;
Considerando o Regulamento Interno efetivado para
disciplinar o uso de crachá de identificação dos servidores do DAE –
Departamento de Água e Esgoto de Santa bárbara d´Oeste;
Considerando, ainda, o princípio da legalidade e da
transparência dos atos da Administração Pública e, os princípios da
disciplina e hierarquia, voltados à prestação do serviço público;

RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar o Regulamento Interno de crachá de
identificação pelos servidores do DAE – Departamento de
água e Esgoto de Santa Bárbara d´Oeste, obedecendo os
rigores da norma regulamentar.

Artigo 2º - Os respectivos Chefes de Setor, que mantém
o escalão hierárquico, deverão fiscalizar e orientar o uso do
crachá de identificação de seus subordinados e, quando o
caso, comunicar à Superintendência o desrespeito ao
Regulamento.
Artigo 3º - Os crachás de identificação serão entregues
individualmente, mediante recibo do servidor, mantendo-se
tais recibos sob controle e arquivo no Departamento
Pessoal.
Artigo 4º - Nos casos de extravio, danificação ou perda do
crachá de identificação - o servidor deverá apresentar,
imediatamente justificativa formal, para emissão de
segunda via, cujo ônus será de responsabilidade do
servidor.
Artigo 5º - Não se inclui obrigatoriedade do pagamento de
taxa de emissão de segunda via do crachá de
identificação, em caso da solicitação estar relacionada a
problemas de roubo, devendo neste caso ser apresentada
fotocópia do Boletim de Ocorrência.

Artigo 6º - O presente Ato Administrativo entrará em vigor
a partir da data de sua publicação, revogando-se toda e
qualquer disposição em contrário, referente ao assunto em
voga.

Santa Bárbara d’ Oeste, 07 de maio de 2010.

JOÃO AUGUSTO GIOVANETTI
Diretor Superintendente

Publicado no Gabinete da Superintendência do
Departamento de Água e Esgoto de Santa
Bárbara d’Oeste em 07 de maio de 2010.

SUELI APARECIDA IGNÁCIO
Chefe de Departamento

