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PORTARIA 895/2006
 “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
10.872/06,

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
MICHEL DA RESSUREIÇÃO, motorista, matrícula n.º 2777, porque no dia 11 de julho de 2006, por
volta das 17h50min, no interior do pátio do Defrota, próximo à guarita da guarda lá existente, após
tomar ciência do mandado de intimação da corregedoria referente ao processo 6.572/02, passou a
destratar e a xingar o diretor do departamento- Sr. Luiz Ernesto,  proferindo palavras de baixo calão,
querendo tirar satisfações, passando também a ofender moralmente, faltando  também com o respeito
com relação a crença religiosa do chefe de divisão de controle de tráfego Sr. Paulo Aparecido, fatos
estes que foram presenciados por vários servidores todos constantes no relatório de fl. 1, e assim
agindo teria infringido os Incisos IX e XI  do artigo 195 e Inciso V do artigo 196 ambos da Lei
Complementar n.º 076/06,  descumprindo deveres e proibições a que os servidores estão submetidos,
mantendo conduta incompatível com a moralidade administrativa, faltando com urbanidade no trato
com  os companheiros de trabalho e realizando manifestação de desapreço no recinto da repartição
pública, estando referido 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...........................  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 nº 076/06.

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

São Sebastião, 9  de agosto  de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/dsc
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