
PORTARIA 704/2006
“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 8.356/06,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Determinar a Instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, para apuração de responsabilidades pela suposta
prática de conduta irregular contra o servidor, EDUARDO ACIEN RUIZ,
escriturário, matrícula nº 5136, porque durante os meses de janeiro, fevereiro,
abril e maio do ano de 2005 ocorrem extravios de 03(três) talonários e de
várias unidades de tickets de Vale Alimentação pertencentes á Secretaria da
Educação que encontravam-se sob sua responsabilidade e apesar de ter
conhecimento dos fatos se omitiu, não tomando nenhuma providência, deixando
de levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tinha
ciência em razão do cargo que ocupava e assim agindo, de maneira desidiosa,
deixou de zelar pela economia e conservação de patrimônio público, faltando
com zelo e dedicação as atribuições de seus cargo o que teria ocasionado
prejuízo ao erário público e em razão disso infringido os Incisos I, VI e VII do
artigo 195, Inciso XIV do artigo 196 e artigo 200, todos da Lei Complementar
076/06, 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...........................  Dr. Neilson Silva Ribeiro
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
Complementar nº 076/06..

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

São Sebastião, 5  de  julho  de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

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