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PORTARIA 1090/2006
 “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 11.356/06,

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, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, braçal, matrícula n.º 2231-4, por não ter comparecido
ao serviço ou apresentado qualquer justificativa para suas ausências nos dias 1º, a 3, 6 e 7 de
fevereiro de 2006, e também nos dias 2, 3, 7 a 10 e 31 de março de 2006, conforme
demonstram as planilhas de frequência do DRH e os cartões de ponto, faltando ao serviço
injustificadamente, causando transtornos e prejudicando o desenvolvimento das atividades
junto a seu setor de lotação, e assim agindo teria infringido os incisos I e III do art. 215 da
Lei 359/81, por não comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade ao trabalho,
deixando de executar os serviços que lhe competiam com zelo e presteza estando o servidor
incurso nas penalidades dispostas no artigo 221 e seguintes 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 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, 6 de outubro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/dsc
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