
PORTARIA 1291/2006
“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 16.541/06,

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 WILLIAN MANOEL DE OLIVEIRA, Motorista,
matr. 2524, porque durante o exercício de sua função, no dia 1º de outubro de
2006, por volta das 16:00hs, no percurso entre as praias de Maresias e Paúba
sentido centro conduzia um veículo oficial deste município, modelo Kombi,
placas DBS 9084, onde estaria trafegando em altíssima velocidade, efetuando
manobras na contramão de direção e efetuando ultrapassagem em local
proibido com faixa dupla contínua, vindo a causar risco à segurança viária e ao
patrimônio público, e assim agindo teria infringido os incisos I, III e VII do
artigo 215 da Lei Complementar n.º 76/2006, por deixar de observar as normas
legais, 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
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...................  Elizabete Jacqueline Tedesco
Membro...................  André Luís de Oliveira Chagas



Artigo 3º A Comissão ora designada terá o prazo de sessenta
dias para apresentar Relatório Conclusivo, prorrogáveis por igual período,
fazendo jus a gratificação mencionada no artigo 79 da Lei Complementar n.º
76/2006.

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

São Sebastião, 15 de dezembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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