
PORTARIA 122/2007
 “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 708/07

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 OSMAR LÚCIO DE CASTRO, fiscal de posturas,
matrícula n.º 5458-5, porque  valendo-se do seu cargo público e estando de
plantão em horário extraordinário nos dias 23 e 30 de dezembro de 2006,
apesar de ter encerrado seu serviço as 17 horas, registrou seu ponto somente as
02h02min em horário diverso do que efetivamente trabalhou e no dia 26 de
dezembro de 2006, apesar de estar escalado para trabalhar em jornada
extraordinária, não compareceu ao seu plantão mas mesmo assim
indevidamente registrou seu cartão de ponto como se estivesse trabalhado,
almejando o recebimento indevido de horas extraordinárias, e assim agindo
teria infringido o Inciso II do artigo 195 e Inciso IX do artigo 196 ambos
capitulados na Lei  Complementar nº 76/06,por ser desleal á instituição pública,
valendo-se do seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da
dignidade da função pública, 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.........Mário José Augusto Fereira

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, 30 de janeiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
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