
                                    

PORTARIA 489/2006
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante do
Procedimento Administrativo nº 3.072/06;

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 o servidor ALDO PEDRO CONELLIAN
JÚNIOR, médico, matrícula 2259, por ato omissivo, enquanto ocupou o cargo
de Secretário da Saúde deste município, quando em fevereiro de 2004 teria
permitido a realização de exames e autorizado pagamento destes serviços,
efetuados de maneira incorreta e irregular, sem a devida licitação, no importe
de R$ 43.046,47 (quarenta e três mil e quarenta e seis reais e quarenta e sete
centavos) à empresa denominada Centro de Diagnóstico Santa Marta S/C Ltda.
– Tomocenter, frustrando a licitude do certame licitatório instaurado através do
Processo 60.820/03DCS que originou o Convite 071/03, tendo o mesmo objeto,
e assim agindo teria infringido o inciso I do Artigo 195 e o art. 200  da Lei n.º
076/06 -  Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Sebastião,
estando o servidor sujeito às penalidades previstas no artigo 204 e seus incisos
do mesmo diploma legal.

Artigo 2º - Designar a seguinte Comissão Processante para
a conclusão dos trabalhos:

Presidente....................... Dra. Valéria Zago Santos
Membro.......................... Dr. Marcelo Torres Santos



                                    

Membro...........................Dr. Julio César de Souza

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 no Artigo 79 da  lei Municipal
n.º 076/06.

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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