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PORTARIA 54/2007
“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
17.711/06,

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, EDER GONÇALVES DOS REIS, PROFESSOR, matrícula nº 5637-5, porque no
dia 29 de novembro de 2006, no período da manhã, durante o horário de aula, no recinto da
sala de aula da 7ª (sétima) série D da Unidade Escolar E.M de Juquehy, enquanto ministrava
aula de inglês àquela sala se exaltou passando a ofender e a humilhar a aluna  menor J. K.
R.S com palavras de baixo calão em alta voz na frente dos demais alunos e a bater com força
sobre a mesa, conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº 678/06, e com esta conduta
teria infringido os Incisos IX do artigo 184,  Inciso XI do artigo 195 e Inciso V do artigo 209
todos capitulados na Lei Complementar nº76/06, por falta de urbanidade e desrespeito à
aluna agindo de maneira incontinente e escandalosa na repartição estando o servidor
incurso nas penalidade 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...........................  Mário José Augusto Ferreira

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 76/06.

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

São Sebastião, 22 de  janeiro  de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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