
PORTARIA 1072/2006
“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 13.731/06,

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 os servidores:

SOLANGE SARMENTO SOUZA, assistente social, matrícula n.º 3972,
porque no dia 13 de junho de 2006, durante a conferência dos vales-transportes que
ficavam guardados em uma gaveta com chave, na sala da Divisão de Programas,
onde possuía as chaves, vales estes que lhe eram repassados ficando sob sua
responsabilidade como Coordenadora do Serviço Social a aquisição, guarda e
distribuição dos mesmos, constatou-se que havia desaparecido 789 (setecentos e
oitenta e nove) que destinavam-se a pacientes integrados em Programas Sociais da
SESAU, e assim agindo teria deixado de zelar pela economia e conservação de
patrimônio público, faltando com zelo nas atribuições de seu cargo o que teria
ocasionado prejuízo ao erário público e em razão disso teria infringido os incisos I e
VII do artigo 195 e 200, todos da Lei Complementar 76/2006, estando a servidora
incursa nas penalidades dispostas no artigo 204 do mesmo diploma legal.

ANA CARLA SANTANA MARTINS, escriturária, matrícula n.º 4551,
porque no dia 13 de junho de 2006, durante a conferência dos vales-transportes que
ficavam guardados em uma gaveta com chave, na sala da Divisão de Programas,
onde possuía as chaves, vales estes que havia sido incumbida de ser a responsável
para proceder a distribuição dos mesmos aos pacientes dos programas do serviço
social a medida que necessitassem pela Coordenadora do Serviço Social constatou-se
que havia desaparecido 789 (setecentos e oitenta e nove) que destinavam-se a
pacientes integrados em Programas Sociais da SESAU, e assim agindo teria deixado
de zelar pela economia e conservação de patrimônio público, faltando com zelo e
dedicação as atribuições de seu cargo o que teria ocasionado prejuízo ao erário



público e em razão disso teria infringido os incisos I e VII do artigo 195 e 200, todos
da Lei Complementar 76/2006, estando a servidora incursa nas penalidades dispostas
no artigo 204 do mesmo diploma legal.

ALESSANDRO DE ARRUDA, escriturário, matrícula n.º 2692,
porque no dia 13 de junho de 2006, durante a conferência dos vales-transportes que
ficavam guardados em uma gaveta com chave, na sala da Divisão de Programas,
onde possuía as chaves e que havia sido incumbido de ser o responsável pela
aquisição dos passes pela Coordenadora do Serviço Social, onde também realizava a
distribuição destes passes aos pacientes usuários dos programas do serviço social,
constatou-se que havia desaparecido 789 (setecentos e oitenta e nove) que
destinavam-se a pacientes integrados em Programas Sociais da SESAU, e assim
agindo teria deixado de zelar pela economia e conservação de patrimônio público,
faltando com zelo nas atribuições de seu cargo o que teria ocasionado prejuízo ao
erário público e em razão disso teria infringido os incisos I e VII do artigo 195 e 200,
todos da Lei Complementar 76/2006, 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........ Mário José Augusto Ferreira
Membro.......  Elizabete Jacqueline Tedesco

Artigo 3º A Comissão ora designada terá o prazo de 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,2  de outubro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/dsc
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