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PORTARIA 662/2006
 “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 7.426/06,

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, ITAMAR DOS SANTOS SILVA,
fiscal de obras, matrícula 2767, porque no dia 10 de fevereiro de 2004, no
desempenho de suas funções de fiscal de obras do município, conforme
despacho exarado as fls. FA-01, dos autos do processo n.º 21909/03 em apenso,
realizou vistoria na obra localizada na Alameda Humaitá, Lote 24 da Quadra B
do Loteamento denominado Cap D`Antibes, situado na Praia do Guaecá, deste
município, tendo ciência da legislação que disciplina o assunto referente as
obras e constatando que referida obra havia sido edificada em desacordo com o
projeto aprovado infringindo a legislação municipal sobre o assunto, agindo
com deslealdade para com a administração, mantendo conduta incompatível
com a moralidade administrativa, de forma desidiosa, deixou de atender com
presteza os serviços que lhe competiam se omitindo na informação correta e na
adoção das providências necessárias que lhe competiam, deixando de levar ao
conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tinha ciência
em razão do cargo e desta forma, induzindo a administração a erro para
concessão de Habite-se irregular, teria infringido os incisos I, II, III e IX do
artigo 195, inciso XIV do artigo 196 e o artigo 200, todos da Lei Complementar
Municipal 76/06, estando o servidor incurso nas penalidades dispostas no
artigo 204 do mesmo diploma legal.
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Artigo 2º - A Comissão Processante será constituída dos
seguintes servidores:

Presidente...............   Dra. Valéria Zago Santos
Membro...................  André Luis 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 mencionada 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, 6 de junho  de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/dsc


	Presidente...............   Dra. Valéria Zago Sa�
	Membro...................  André Luis de Oliveir�
	
	Membro...................  Elizabete Jacqueline Tedesco


	São Sebastião, 6 de junho  de 2006.

