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PORTARIA 961/2006
“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 10.454/06,

R E S O L V E:

Artigo 1º Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar,
pela prática de conduta irregular contra o servidor AMAURY FERREIRA DE MORAES, fiscal de
obras, matr. 3197, por ter deixado de desempenhar com zelo suas funções, quando ocupando o
cargo de Chefe de Divisão da Fiscalização de Obras, apesar de ter conhecimento que o fiscal
Marcelo Scandiucci além de não atuar na área em que se localizava a obra e ainda de que o
mesmo encontrava-se de licença para desempenho de mandato eletivo no período de 31 de março
a 1º de outubro de 2000, e de licença médica de 23 de novembro a 2 de dezembro de 2000,
portanto não estava trabalhando, deu andamento no Processo n.º 3619/97 em nome de Eustáquio
Pires dos Santos, que continha um despacho irregular para o ato de aprovação de obra junto as
fls. FA-3 v.º, sem data e sem assinatura, constando apenas o carimbo do servidor Marcelo
Scandiucci, negligenciando em seu mister deixando de observar estes fatos, agindo com omissão
e ainda deixando de comunicar estas irregularidades a autoridade superior, deu andamento
irregular para aprovação, e assim agindo teria infringido os incisos III e IX do artigo 215 da Lei
n.º 359/81 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Sebastião, sujeito às
penalidades previstas no artigo 221 e seus incisos do mesmo diploma legal.

Artigo 2º A Comissão Processante será constituída dos seguintes servidores:
Presidente...............   Dr. Júlio César de Souza
Membro...................  Dr. Ubirajara Vicente de Luca
Membro...................  Dr. Neilson Silva Ribeiro

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 n.º 76/2006.

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

São Sebastião, 19  de setembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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