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PORTARIA 582/2006
“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
5008/06,

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, FRANCISCO JORGE K. CAVALCANTI, carpinteiro, matr. 4692, porque no dia 11 de
maio de 2006, por volta das 16h45min, na Divisão Administrativa da Subprefeitura – Centro,
localizada no pátio da infra-estrutura, na presença da Sra. Julie Kelly Dalla Berbardina e das
demais testemunhas mencionadas no relatório de fls. 01, se recusou injustificadamente a assinar
justificativa de sua ausência de registro de ponto por esquecimento de crachá, ateando fogo no
referido documento passando a proferir as seguintes palavras ofensivas aos agentes públicos: “
esses babacas acham que podem me perseguir, chama eles que eu vou mostrar o que eu faço com
isso aqui”, e assim agindo manteve conduta imcompatível com a moralidade administrativa
promovendo manifestação de desapreço no recinto da repartição, deixando ainda de tratar com
urbanidade seus companheiros de trabalho onde teria infringido os incisos IX e XI do artigo 195
e incisos IV e V do artigo 196, ambos da Lei 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...................  André Luís de Oliveira Chagas
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 Municipal n.º 76/06.

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

São Sebastião, 18 de maio de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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