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PORTARIA 583/2006
“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
4996/06,

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, RENATO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, vigia, matr. 5211, porque nos dias 27 de
janeiro e 11 de maio de 2005 e em várias datas dos meses de fevereiro, março e junho do ano de
2005, durante seu turno de serviço junto ao Centro Odontológico Municipal e fora do horário
normal de funcionamento daquela Unidade, sem qualquer autorização, teria efetuado várias
ligações telefônicas particulares à celulares, à telefones fixos e ao serviço de telesexo através do
aparelho telefônico pertencente a municipalidade, e assim agindo de maneira desidiosa, deixou
de observar a Ordem de Serviço 18/03 e de zelar pela economia do material público que lhe foi
confiado, valendo-se ainda de seu cargo para lograr proveito pessoal próprio em detrimento da
dignidade da função pública, utilizando recursos materiais da repartição em atividades
particulares, causando prejuízo ao erário público onde teria infringindo os incisos III e VII do
artigo 195 e incisos IX, XIV e XVIII do artigo 196, ambos da Lei 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...................  Carla Thenize Gibbon Alves de Souza
Membro...................  Elizabete Jacqueline Tedesco

Artigo 3º - A Comissão ora designa

da terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar Relatório Conclusivo, prorrogáveis por
igual período, fazendo jus a gratificação disposta no artigo 79 da Lei Complementar Municipal
n.º 76/06.

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

São Sebastião,  18  de maio de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/dsc
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