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PORTARIA 269/2006
“Dispõe sobre revogação de Portaria e instaura
Processo Administrativo Disciplinar”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo n.º
18.293/05, e

Considerando que a Portaria 138/06 não obedece a Lei 1507/01 em relação
à composição dos membros,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Revogar a Portaria n.º 138/06.

Artigo 2º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, para apuração de responsabilidade pela prática de conduta irregular contra o servidor,
HIPÓLITO CARVALHO SANTANA, professor, matrículas nº 2547 e 3918, porque no dia 04 de
maio de 2005 teria enviado e-mail ao endereço eletrônico do Sr. Prefeito manifestando de maneira
pública seu repúdio aos atos da administração, efetuando inúmeras críticas ao seu governo e à pessoa
do Sr. Prefeito em particular, na qualidade de agente público, denegrindo e depreciando as
autoridades constituídas e os atos da administração, e assim agindo teria infringido o Inciso I do art.
216 da Lei 359/81, estando o servidor incurso nas penalidades dispostas no artigo 221 do mesmo
diploma legal.

Artigo 3º - Designar a seguinte Comissão Processante para a conclusão dos
trabalhos:

Presidente.......................   Dra. Valéria Zago Santos
Membro...........................  Dr. Júlio César de Souza
Membro...........................  Dr. José Mauro Botelho

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, 24 de fevereiro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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