
PORTARIA 1292/2006
“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 16.575/06,

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 CELSO GONÇALVES DE MORAES, Fotógrafo,
matr. 5295, porque no dia 14 de setembro de 2006, por volta das 10h30min, no
Bairro de Boiçucanga, durante seu horário de serviço em que foi designado
para realizar a cobertura fotográfica de evento promovido pelo Fundo Social de
Solidariedade às escolas deste município na Costa Sul, mantendo conduta
incompatível com a moralidade administrativa, quando enquanto aguardava as
funcionárias do Fundo Social, se dirigiu até um ambulante na Praia, ingeriu
bebida alcoólica e passou a fotografar, para fins particulares e sem nenhuma
autorização, munícipe que se encontrava de biquíni na praia, deixando também
de cumprir as ordens de sua chefia, quando usou de ardil para não entregar ao
diretor do Depcom as fotos originais solicitadas, fornecendo apenas cópias e
não as originais e assim agindo teria infringido os incisos IV e IX do artigo 195
da Lei Complementar n.º 76/2006, 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...................  Eliana Tavolaro Nascimento
Membro...................  Mário José Augusto Nascimento

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

CLS/dsc
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