
PORTARIA 1143/2006
 “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 14.759/06,

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 ANGELO VOLPATO JÚNIOR, motorista, matrícula
n.º 3403, que durante seu turno de serviço, durante o exercício de sua função,
no dia 25 de agosto de 2005, por volta das 8 horas, teria descumprindo a ordem
de sua chefia e ao invés de se dirigir à Divisão de Vigilância Epidemiológica,
localizada na Secretaria da Saúde, sito a Rua Prefeito Mansueto Pierotti,
desviou do trajeto que deveria percorrer para realizar atividade particular no
horário de trabalho sem qualquer autorização, realizando destino diverso do
que deveria executar, oportunidade em que, nas proximidades da Petrobrás,
localizada na Av. Guarda Mor Lobo Viana  nesta cidade, no sentido Centro, se
envolveu em um acidente que acabou por causar danos de grande monta no
veículo  VW Gol Special, ano 2000, cor Branca, placa CZA5506 -São Sebastião,
Chassi 9BWCA15X8VP092005 desta municipalidade que conduzia, vindo com
isto a causar prejuízos ao erário público, na época no importe de
R$1.845,85(hum mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos)e assim agindo teria infringido os Incisos II, III e XI do artigo 215 e
Inciso XII do artigo 216 da Lei 359/81,  por  não cumprir a determinação de
seus superiores, deixando de executar suas funções com zelo e presteza e de
zelar pela conservação do bem que lhe for confiado, estando o servidor incurso
nas penalidade dispostas no art 221 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, 26 de outubro  de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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