
PORTARIA 488/2006
“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 nº 2.418/06,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Determinar a Instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, para apuração de responsabilidades pela prática de
conduta irregular contra o servidor JOSÉ TEIXEIRA FILHO, engenheiro III,
matrícula nº 1370, porque no dia 03 de março de 2004, período em que
ocupava o cargo em comissão de Secretário de Obras deste Município, teve
ciência do Auto de Infração de Multa nº 154458, datado de 12 de fevereiro de
2004, imposto pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo contra
o Município, bem como do prazo para interposição de recurso, oportunidade
em que recebeu referia multa para adoção de medidas cabíveis, mas agindo de
forma desidiosa, deixando de atender com presteza os serviços que lhe
competiam, se omitiu na realização das providências necessárias que lhe
competia para recorrer do Auto de Infração que em razão disso, causando
prejuízo ao erário público, teve a municipalidade inscrita contra si em dívida
ativa à favor da Procuradoria Geral do Estado, referida multa, fato este que
causou prejuízo ao erário público por omissão e desídia, e assim agindo teria
infringido o inciso V, “c” do artigo 195, o inciso XIV do artigo 196 e o artigo
200 da Lei Complementar nº 76/06, estando o servidor incurso nas penalidades
dispostas no artigo 204 e seguintes do mesmo diploma legal.

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



Presidente..........Dra. Valéria Zago Santos
Membro..............Dr. Júlio César de Souza
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 disposta no artigo 79 da Lei Complementar
nº 76/06.

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

São Sebastião, 25  de abril de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
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