
C
Ó
P
IA

1

PORTARIA 140/2006
“ Instaura Processo Administrativo Disciplinar”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais,considerando o constante no Processo  Administrativo n.º
18.695/05

RESOLVE:

Artigo 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, para apuração de responsabilidades pela suposta prática de irregularidades
durante a realização do certame licitatório- Concorrência nº 001/99, objetivando
contratação pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da empresa EMPARSANCO S.A.,
contra os servidores:

PETÚNIA FERREIRA DE SOUZA, compradora, mat.2804, quando
teria supostamente cometido improbidade administrativa e crime contra administração
pública por desrespeitar os mandamentos contidos na Lei Federal 8666/93 e suas alterações
por não ter fiscalizado os atos homologatórios e adjudicatórios do certame, que acabaram
não sendo divulgados ferindo o disposto no art. 3º da referida lei;  deixar de observar não ter
sido comprovado reserva orçamentária suficiente para eventual contração conforme
determina o Inciso II parágrafo 2º do art. 7º do mesmo diploma legal; deixar de observar a
ausência da ordem de serviço para início do contrato, ausência da carta de fiança nº 47852
no valor de 443.230,00 e ausência do valor do contrato na publicação do seu extrato no
Jornal Local, infringindo o item “C.II.1 do Edital, encontrando-se em desacordo com o art.
30 da Lei de Licitações e desta forma não executando as atribuições de seu cargo com zelo e
dedicação deixando de fiscalizar os procedimentos  licitatórios e representar por escrito se
tiverem recebido ordem manifestamente ilegal, quando como membro integrante da
Comissão de Licitações, no certame licitatório na modalidade de concorrência nº 001/99
objeto do Processos Interno nº 43.316/99, que visava a execução de serviços de
pavimentação e drenagem em diversos bairros deste Município, agiu em desconformidade
com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, frustrando a licitude dos processos licitatórios
mencionados,  afrontando a lei e a moralidade administrativa, uma vez que lhe cabia, em
razão da função que desempenhava, o controle interno dos atos administrativos através de
apuração da regularidade formal e substancial nas licitações efetuadas, cuja omissão acabou
por lesionar o patrimônio  público da Prefeitura de São Sebastião, estando a servidora
incursa nas infrações disciplinares  do Art. 215, Incisos II e III  da Lei n.º 359/81 e nas
penalidades dispostas no art. 221 e seguintes do mesmo diploma legal.
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MAURÍCIO SALES SATO, comprador, mat. nº 2307, quando teria
supostamente cometido improbidade administrativa e crime contra administração pública
por desrespeitar os mandamentos contidos na Lei Federal 8666/93 e suas alterações por não
ter fiscalizado os atos homologatórios e adjudicatórios do certame, que acabaram não sendo
divulgados ferindo o disposto no art. 3º da referida lei;  deixar de observar não ter sido
comprovado reserva orçamentária suficiente para eventual contração conforme determina o
Inciso II parágrafo 2º do art. 7º do mesmo diploma legal; deixar de observar a ausência da
ordem de serviço para início do contrato, ausência da carta de fiança nº 47852 no valor de
443.230,00 e ausência do valor do contrato na publicação do seu extrato no Jornal Local,
infringindo o item “C.II.1 do Edital, encontrando-se em desacordo com o art. 30 da Lei de
Licitações e desta forma não executando as atribuições de seu cargo com zelo e dedicação
deixando de fiscalizar os procedimentos  licitatórios e representar por escrito se tiverem
recebido ordem manifestamente ilegal, quando como membro integrante da Comissão de
Licitações, no certame licitatório na modalidade de concorrência nº 001/99 objeto do
Processos Interno nº 43.316/99, que visava a execução de serviços de pavimentação e
drenagem em diversos bairros deste Município, agiu em desconformidade com a Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, frustrando a licitude dos processos licitatórios mencionados,
afrontando a lei e a moralidade administrativa, uma vez que lhe cabia, em razão da função
que desempenhava, o controle interno dos atos administrativos através de apuração da
regularidade formal e substancial nas licitações efetuadas, cuja omissão acabou por lesionar
o patrimônio  público da Prefeitura de São Sebastião, estando a servidora incursa nas
infrações disciplinares  do Art. 215, Incisos II e III  da Lei n.º 359/81 e nas penalidades
dispostas no art. 221 e seguintes do mesmo diploma legal.

FERNANDO DOS SANTOS CAMPANHER, comprador, mat. 3203,
quando teria supostamente cometido improbidade administrativa e crime contra
administração pública por desrespeitar os mandamentos contidos na Lei Federal 8666/93 e
suas alterações por não ter fiscalizado os atos homologatórios e adjudicatórios do certame,
que acabaram não sendo divulgados ferindo o disposto no art. 3º da referida lei;  deixar de
observar não ter sido comprovado reserva orçamentária suficiente para eventual contração
conforme determina o Inciso II parágrafo 2º do art. 7º do mesmo diploma legal; deixar de
observar a ausência da ordem de serviço para início do contrato, ausência da carta de fiança
nº 47852 no valor de 443.230,00 e ausência do valor do contrato na publicação do seu
extrato no Jornal Local, infringindo o item “C.II.1 do Edital, encontrando-se em desacordo
com o art. 30 da Lei de Licitações e desta forma não executando as atribuições de seu cargo
com zelo e dedicação deixando de fiscalizar os procedimentos  licitatórios e representar por
escrito se tiverem recebido ordem manifestamente ilegal, quando como membro integrante da
Comissão de Licitações, no certame licitatório na modalidade de concorrência nº 001/99
objeto do Processos Interno nº 43.316/99, que visava a execução de serviços de
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pavimentação e drenagem em diversos bairros deste Município, agiu em desconformidade
com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, frustrando a licitude dos processos licitatórios
mencionados,  afrontando a lei e a moralidade administrativa, uma vez que lhe cabia, em
razão da função que desempenhava, o controle interno dos atos administrativos através de
apuração da regularidade formal e substancial nas licitações efetuadas, cuja omissão acabou
por lesionar o patrimônio  público da Prefeitura de São Sebastião, estando a servidora
incursa nas infrações disciplinares  do Art. 215, Incisos II e III  da Lei n.º 359/81 e nas
penalidades dispostas no art. 221 e seguintes do mesmo diploma legal.

JOSÉ FLÁVIO QUEIROZ, comprador, mat. 3016, quando teria
supostamente cometido improbidade administrativa e crime contra administração pública
por desrespeitar os mandamentos contidos na Lei Federal 8666/93 e suas alterações por não
ter fiscalizado os atos homologatórios e adjudicatórios do certame, que acabaram não sendo
divulgados ferindo o disposto no art. 3º da referida lei; deixar de observar não ter sido
comprovado reserva orçamentária suficiente para eventual contração conforme determina o
Inciso II parágrafo 2º do art. 7º do mesmo diploma legal; deixar de observar a ausência da
ordem de serviço para início do contrato, ausência da carta de fiança nº 47852 no valor de
443.230,00 e ausência do valor do contrato na publicação do seu extrato no Jornal Local,
infringindo o item “C.II.1 do Edital, encontrando-se em desacordo com o art. 30 da Lei de
Licitações e desta forma não executando as atribuições de seu cargo com zelo e dedicação
deixando de fiscalizar os procedimentos  licitatórios e representar por escrito se tiverem
recebido ordem manifestamente ilegal, quando como membro integrante da Comissão de
Licitações, no certame licitatório na modalidade de concorrência nº 001/99 objeto do
Processos Interno nº 43.316/99, que visava a execução de serviços de pavimentação e
drenagem em diversos bairros deste Município, agiu em desconformidade com a Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, frustrando a licitude dos processos licitatórios mencionados,
afrontando a lei e a moralidade administrativa, uma vez que lhe cabia, em razão da função
que desempenhava, o controle interno dos atos administrativos através de apuração da
regularidade formal e substancial nas licitações efetuadas, cuja omissão acabou por lesionar
o patrimônio  público da Prefeitura de São Sebastião, estando a servidora incursa nas
infrações disciplinares  do Art. 215, Incisos II e III  da Lei n.º 359/81 e nas penalidades
dispostas no art. 221 e seguintes do mesmo diploma legal.

GENILZE TEIXEIRA DA SILVA, compradora mat. 2948, quando
teria supostamente cometido improbidade administrativa e crime contra administração
pública por desrespeitar os mandamentos contidos na Lei Federal 8666/93 e suas alterações
por não ter fiscalizado os atos homologatórios e adjudicatórios do certame, que acabaram
não sendo divulgados ferindo o disposto no art. 3º da referida lei;  deixar de observar não ter
sido comprovado reserva orçamentária suficiente para eventual contração conforme
determina o Inciso II parágrafo 2º do art. 7º do mesmo diploma legal; deixar de observar a
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ausência da ordem de serviço para início do contrato, ausência da carta de fiança nº 47852
no valor de 443.230,00 e ausência do valor do contrato na publicação do seu extrato no
Jornal Local, infringindo o item “C.II.1 do Edital, encontrando-se em desacordo com o art.
30 da Lei de Licitações e desta forma não executando as atribuições de seu cargo com zelo e
dedicação deixando de fiscalizar os procedimentos  licitatórios e representar por escrito se
tiverem recebido ordem manifestamente ilegal, quando como membro integrante da
Comissão de Licitações, no certame licitatório na modalidade de concorrência nº 001/99
objeto do Processos Interno nº 43.316/99, que visava a execução de serviços de
pavimentação e drenagem em diversos bairros deste Município, agiu em desconformidade
com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, frustrando a licitude dos processos licitatórios
mencionados,  afrontando a lei e a moralidade administrativa, uma vez que lhe cabia, em
razão da função que desempenhava, o controle interno dos atos administrativos através de
apuração da regularidade formal e substancial nas licitações efetuadas, cuja omissão acabou
por lesionar o patrimônio  público da Prefeitura de São Sebastião, estando a servidora
incursa nas infrações disciplinares  do Art. 215, Incisos II e III  da Lei n.º 359/81 e nas
penalidades dispostas no art. 221 e seguintes do mesmo diploma legal.da Lei n.º 359/81 e nas
penalidades dispostas no art. 221 e seguintes do mesmo diploma legal.

Artigo 2º - A Comissão Processante será constituída dos seguintes
servidores:

Presidente.......................   Dra. Valéria Zago Santos
Membro...........................  Dra. Sueli Stropp
Membro...........................  Elizabete Jacqueline Tedesco

Artigo 3º - A Comissão ora designada terá o prazo de 60 (sessenta)
dias para apresentar Relatório Conclusivo, prorrogáveis por igual período, fazendo jus a
gratificação mencionada na lei Municipal nº 1346/99.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,  03  de fevereiro  de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

 Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
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