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PORTARIA 275/2006
 “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 2.528/06,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, para apuração de responsabilidades pela suposta prática de conduta irregular
contra os servidores:

VALDIR FERNANDES PAES, Fiscal de Obras, matrícula 2470,
porque no dia 23 de fevereiro de 2006, no exercício de suas funções teria lavrado de maneira
ilegal e irregular o Auto de Multa n.º 33073/06 `a obra do Senhor Samir Toledo da Silva,
situada a Rua Ademar de Barros, 375 – Cigarras, nesta, e lá chegando na companhia de
outros fiscais teria ainda denegrido a imagem do Senhor Prefeito e os atos da administração,
afirmando de maneira inverídica e maliciosa que estava cumprindo ordem do Senhor Prefeito
e que sabia tratar-se de perseguição política, mas o referido auto já teria vindo pronto do
Prefeito, e assim agindo deixou de executar com zelo e presteza os serviços inerentes a sua
função e ainda denegrindo a autoridade do Senhor Prefeito e depreciando os atos da
administração, onde teria infringido o Inciso III do artigo 215 e o Inciso I do artigo 216,
ambos da Lei 359/81, estando o servidor incurso nas penalidades dispostas no artigo 221 e
seguintes do mesmo diploma legal;

LUIS CARLOS DOS SANTOS II, Fiscal Ambiental, matrícula 3055,
porque no dia 23 de fevereiro de 2006, assinou como testemunha, corroborando com o Auto
de Multa n.º 33073/06, de que tinha conhecimento ter sido lavrado de maneira ilegal e
irregular a obra do Senhor Samir Toledo da Silva, situada a Rua Ademar de Barros, 375 –
Cigarras, e na companhia de outros fiscais teria comparecido a referida obra para entrega
da autuação, e assim agindo teria deixado de executar com zelo e presteza os serviços
inerentes a sua função e teria infringido o Inciso III do artigo 215 da Lei 359/81, estando o
servidor incurso nas penalidades dispostas no artigo 221 e seguintes do mesmo diploma
legal;

ANTÔNIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, Fiscal Ambiental,
matrícula 3037, porque no dia 23 de fevereiro de 2006, assinou como testemunha,
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corroborando com o Auto de Multa n.º 33073/06, de que tinha conhecimento ter sido lavrado
de maneira ilegal e irregular a obra do Senhor Samir Toledo da Silva, situada a Rua Ademar
de Barros, 375 – Cigarras, e na companhia de outros fiscais teria comparecido a referida
obra para entrega da autuação, e assim agindo teria deixado de executar com zelo e presteza
os serviços inerentes a sua função e teria infringido o Inciso III do artigo 215 da Lei 359/81,
estando o servidor incurso nas penalidades dispostas no artigo 221 e seguintes do mesmo
diploma legal;

LUIZ ANTÔNIO PEDRO DE MORAES, Fiscal Ambiental,
matrícula 3298, porque no dia 23 de fevereiro de 2006, durante o exercício de suas funções e
na companhia de outros fiscais, participou de diligência para entrega de Auto de Multa n.º
33073/06, que tinha conhecimento que havia sido lavrado de maneira ilegal e irregular a
obra do Senhor Samir Toledo da Silva, situada a Rua Ademar de Barros, 375 – Cigarras, e
mesmo assim, deixou de representar por escrito à autoridade superior as irregularidades que
tinha conhecimento e assim agindo teria infringido o Inciso II do artigo 215 da Lei 359/81,
estando o servidor incurso nas penalidades dispostas no artigo 221 e seguintes do mesmo
diploma legal;

Artigo 2º - Para a garantia da efetividade da apuração é decretado o
SIGILO deste procedimento.

Artigo 3º - A Comissão Processante será constituída dos seguintes
servidores:

Presidente...............   Dra. Valéria Zago Santos
Membro...................  Dr. Marcelo Torres Santos
Membro...................  Elizabete Jacqueline Tedesco

Artigo 4º - 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 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 02 de março de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra
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