
PORTARIA 82/2007

 “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 795/07

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 JÚLIO CÉSAR VICTOR, motorista, matrícula  n.º
2886-0, porque ao final de seu expediente de serviço, durante o exercício de sua
função, no dia 09 de outubro de 2006, descumprindo a Ordem de Serviço nº
23/05, ao invés de se dirigir-se até a Garagem Municipal para guardar o micro
ônibus que estava sob sua responsabilidade,  de marca marcopolo/volare,
lotação, placa CDV- 2570 – São Sebastião, ano 2002, cor branca de
propriedade da Prefeitura de São Sebastião, deixou-o estacionado na via
pública, em frente ao Portão da Regional Costa Norte, oportunidade em que, no
dia seguinte, pela manhã, foi constatado o furto do velocímetro  do veículo,
conforme Boletim de Ocorrência nº 451/06, vindo com isto a causar prejuízo ao
erário público, que teve que arcar com os custos para aquisição de novo
velocímetro, em virtude da conduta despreendida pelo motorista em não
observar as normas legais e regulamentares, deixando de exercer com zelo as
atribuições de seu cargo e assim agindo teria infringido os Incisos I e III  do
artigo 195 da Lei  Complementar nº 76/06, estando o servidor incurso nas
penalidadeS dispostas no artigo 204 e seguintes  do mesmo diploma legal.



Artigo 2º A Comissão Processante será constituída dos seguintes
servidores:

Presidente......Dra. Valéria Zago Santos
Membro.........Elizabete Jacqueline Tedesco
Membro.........André Luis de Oliveira Chagas

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 nos termos do artigo 79 da lei
Complementar nº 76/06.

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

São Sebastião, 24 de  janeiro  de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
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