
PORTARIA 669/2006
“ 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 7.429/06,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Determinar a Instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, para apuração de responsabilidades pela  prática
de crime contra a administração pública contra o servidor, MILTON
FERNANDES GERÔNIMO, vigia, matrícula n.º 5356, porque no dia 30 de
agosto de 2003, por volta das 02h30min, por ato comissivo consistindo na
intenção de praticar o crime de roubo, valendo-se do seu cargo, para obter
proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública
que ocupava, procedendo de maneira desidiosa, sendo desleal à instituição
pública que servia, tentou roubar, mediante emprego de grave ameaça ao vigia
de plantão Senhor Vladimir Gonçalves Tinoco, que foi mediante emprego de
arma de fogo foi amarrado e encapuzado, o numerário contido nos 02 (dois)
caixas eletrônicos existentes no interior do Paço Municipal, sendo um
pertencente ao Banco do Brasil e o outro ao Banco Santander-Banespa, e assim
agindo teria infringido o Inciso II do artigo 195, os Incisos IX e XIV do artigo
196 e o artigo 200, todos da Lei Municipal 076/06, estando o servidor  incurso
nas penalidades dispostas no artigo 204 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 mencionada no artigo 79 da Lei Municipal
n.º076/06.

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

São Sebastião,8  de junho de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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