
                                    

PORTARIA 119/2007
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no uso de suas atribuições legais, considerando o constante no
Processo  Administrativo n.º 796/07,

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, JOÃO EDUARDO DE MOARES NETO,
motorista, matrícula n.º3583-1, porque no dia 29 de julho de 2006, por volta
das 05:00hs, apesar de estar com a carteira de habilitação para dirigir
suspensa desde 01 de julho de 2006, não comunicou o fato á sua chefia,
passando a exercer sua função irregularmente, e enquanto conduzia veículo
oficial sem a devida habilitação, veículo este da marca Peugeot Boxer, Placa
DBS 9086 utilizada como ambulância, trafegando no sentido Centro-Bairro São
Francisco para socorrer vítima de AVC, se envolveu em acidente, e assim
agindo teria infringido os Incisos II e III do artigo 195 capitulados na Lei
Complementar Municipal  nº 076/06, por  faltar com dever de lealdade á
instituição que servir, deixando de observar as normas legais e regulamentares
para o exercício da função,  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...........................  Ana Maria de Ramos Ramalho
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 Municipal
n.º 076/06.

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

São Sebastião, 30 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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