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PORTARIA 584/2006
“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
2364/06,

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, MARCELO JUNG, professor, matr. 33235, porque tem-se apresentado desidioso no
desempenho de sua função deixando de cumprir as determinações de sua direção, apesar de
devidamente cientificado dos seus deveres e prazos para tal, entregando a destempo as
documentações pertinentes a sua função sob sua responsabilidade, como papeletas, diários de
classe e série e até mesmo deixando de entrega-las, como ocorreu no mês de dezembro do ano de
2005, sem apresentar qualquer justificativa, atitudes estas que vem causando prejuízo aos alunos
e transtornos à escola e a administração e assim agindo deixou de exercer com zelo e dedicação
as atribuições de seu cargo, não observando as normas legais e regulamentares e ainda
descumprindo as ordens superiores, comportando-se de maneira desidiosa infringindo os incisos
I, II e IV do artigo 195 e inciso XIV 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...................  Dr. Neilson Silva Ribeiro
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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