
PORTARIA 670/2006
“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 7431/06,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Determinar a Instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, para apuração de responsabilidades pela suposta
prática de condutas irregulares contra os servidores:

 ELIEL DA SILVA MADUREIRA, fiscal ambiental,
matrícula n.º 3047, porque no dia 8 de novembro de 2005, no exercício de sua
função e para o desenvolvimento normal das atividades de seu setor,
encontrava-se sob a responsabilidade da equipe “c” de fiscais ambientais, da
qual era integrante, uma máquina fotográfica da marca sony, modelo cyber shot
1.3, de cor cinza e prata com detalhes em azul, acondicionada em uma capa
preta de propriedade da municipalidade, que após o término do serviço foi
esquecida dentro do veículo da municipalidade e desapareceu, conduta esta que
caracteriza atitude desidiosa por deixar de zelar pela conservação do
patrimônio público, vindo com isto a causar prejuízo ao erário público, e assim
agindo teria infringido o inciso VII do artigo 195 e o inciso XIV do artigo 196,
ambos da Lei Complementar 76/2006, estando o incurso nas penalidades
dispostas no artigo 204 do mesmo diploma legal;

 JOÃO OLIVEIRA VIOLA JÚNIOR, fiscal ambiental,
matrícula n.º 3021, porque no dia 8 de novembro de 2005, no exercício de sua
função e para o desenvolvimento normal das atividades de seu setor,
encontrava-se sob a responsabilidade da equipe “c” de fiscais ambientais, da
qual era integrante, uma máquina fotográfica da marca sony, modelo cyber shot



1.3, de cor cinza e prata com detalhes em azul, acondicionada em uma capa
preta de propriedade da municipalidade que após o término do serviço foi
esquecida dentro do veículo da municipalidade e desapareceu, conduta esta que
caracteriza atitude desidiosa por deixar de zelar pela conservação do
patrimônio público, vindo com isto a causar prejuízo ao erário público, e assim
agindo teria infringido o inciso VII do artigo 195 e o inciso XIV do artigo 196,
ambos da Lei Complementar 76/2006, estando o 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...................  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 mencionada no artigo 79 da Lei
Complementar 76/06.

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

CLS/dsc
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