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PORTARIA 834/2007
 “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
11.296/07,

R E S O L V E:

Artigo 1º Determinar a Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, para apuração da prática de conduta irregular em face do servidor LUIZ
CARLOS DA SILVA SOUZA, Vigia, matricula nº 4709, por ter sido flagrado pelo Ronda
Valtencir de Oliveira Comi, aparentando sinais de embriaguêz, no dia 5 de setembro de
2007, tendo, por este motivo,  sido dispensado do serviço bem como  por ter se ausentado de
seu posto de serviço – CAE Vila Amélia, no dia 06 de Setembro do corrente ano, sendo este
fato  constatado pelo Ronda  Laércio Guilherme Leal que encontrou o mesmo  em um bar
próximo por volta das 21:00 horas, consumindo bebida alcoólica, configurando infração aos
Incisos  I e X do artigo 195 e Incisos I e XIV do artigo 196 ambos da Lei 76/06, estando o
servidor incurso nas penalidades dispostas no art 204 e seguintes do mesmo diploma legal.

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

Presidente.......................   Dr. Marcelo Torres Santos
Membro...........................  André Luis de Oliveira Chagas
Membro...........................  Mario José Augusto Ferreira
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
disposta no art. 79  lei Municipal nº 76/06.

Artigo 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,16 de outubro  de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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