Pref eituro do Munícípio de Apiaí
PORTARIA N" 176, DE 23 DE MARçO DE2O17.
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"uspóB soBRE A TNSTAURAÇÁo DE pRocnsso
ADMINISTRATIvO PARA APURAR ¿. AUSÊNCIA DE
PRESTAçAO DE CONTAS DE VERSAS DE

anraNrnnnENTo DE vIAcENS, NOMETA a courssÁo
B nÁ ourRAS pnovrnÊNCIAS".

"O PREFEITO MUNICIPAL DE APIAI", Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO

a

ausência de prestação de contas dos adiantamentos de viagens

conforme as notas de empenhos nos. 1L425100012015 e 1158/000120L6, anexo aos autos, LUCIANO

POLACZEK NETO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, Instaura o

Processo

Administrativo no 00412017, a ser realizada pela Comissão, composta por servidores efetivos.

RESOLVE:
Artigo

10

- Fica instaurado o Processo Administrativo n" 00412017, a qual poderá em

seu

curso ser convertida em Decisória, visando apurar possíveis irregularidades.

Artigo 20 - Para fins de instrução da presente portaria fica nomeada a Comissão
seguintes servidores:

I

- Evandro Cardoso - Presidente
II - Isis Miranda de Freitas - Membro
III - Lenice Santos Lisboa - Membro
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PROCESSO ADMIN ISTRATIVO DISCIPLI NAR N" ()04/20 1 7

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n" 0412017, instituído pela portaria no 176 de
23 de
março de 2017, emitida pelo Sr, Prefeito Luciano Polaczek Neto, para apurar a ausência
de prestação de
contas de verbas de adiantamento de viagens, constituída pelos seguintes Seruidores: Evandro
Cardoso
Presidente da Comissão

- Secretário de Finanças, lsis Miranda de Freitas - da Secretaria de Finanças -

membro' Lenice Santos Lisboa

-

Secretaria da Comissão

-

da Secretaria de Finanças.

lnicialmente, conforme consta na ata de reunião a comissäo se reuniu
e analisou os documentos, para
definir o objeto deste Processo Administrativo Disciprinar.

1. DO OBJETO

O secretario de Administração Sr, Cléuvio Renato Bandeira de Camargo,
oficializou a Secretaria Jurídica
solicitando providencias acerca da ausência da prestação de contas por parte
do Funcionário Efetivo Sr.
Eduardo Perri Jorge, referente a verbas de adiantamento de viagens
conforme as notas de empenhos n"s
11425100012015 e 1158/000/2016, anexos aos autos.
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Prefeitura do Município de Apiaí
Estado de São Paulo P. $\;'il. "&Fgnfl

Prefeitura do Município
A secretaria Jurídica, a p0s analisar a referida solicitação
chegou à conclusão que sena
processo
Abertura de
Administrativo Disciprinar para a apuração da
denúncia o qual foi designado
comissão pela portaria n" 1761201T anexa
aos autos.

2. Dos TRABALHoS DA

coMlssÄo

visando a elucidação dos fatos denunciados,
apontados nos Autos processo Administrativo Disciplinar no
00412017
para dar cumprimento à portaria no
176t2017, esta comissão de processo Administrativo
Disciplinar reuniu-se para a elaboração
do presente relatório e demais documentos coletados pela
comissão deriberando para tomar as devidas providências.

'

o indiciado foi intimado para acompanhar as diligências determinadas

pela comissão e lhes foi
oportunizado' acesso aos autos e que requeressem
a produção de provas se fosse o caso conforme
anexo aos autos, garantindo-se desta forma
o contraditório e a ampfa defesa.
A comissão deferiu a oitiva de testemunhas
requerido pelo indiciado, conforme segue anexo aos autos.

3. DOS FATOS COMPROVADOS E DAS
RESPONSABILIDADES

Para buscar o seu convencimento a comissão
analisou os fatos demonstrados nas notas de empenhos
sob os n" 11425100012015 e 1158/00012016
e a prestação de contas. Após a análise e toda a
documentação anexo aos autos, a comissão processante
entendeu que o funcionário sr. Eduardo Jorge
Perri, devera devolver ao Município o valor
de Rg 6,000,00 (seis mil reais) conforme notas de
empenhos
n' 11425100012015 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e n" 1 1sgl00ol2016 no valor de Rg 6.000,00
(seis mil reais) porém prestou contas
no valor de Rg 5,000,00 (cinco mil reais) ficando pendente
um valor
de R$ 1'000,00 (um mil reais) totalizando
o valor do debito em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6. DO VALOR

0

valor

a ser ressarcido e de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

porem este valor deverá ser corrigido

considerando que o débito é do exercício
de 2015.
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A comissão sugere que o indiciado
restitua o valor conigido em
20 parcelas as quais deverão ser pagas
através
de boletos bancários.

Encaminhe

- se ao Departamento

de Tributos para a elaboração dos
boletos e a devida correção do valor.
Pelo que determinaram o encerramento
da instrução notifique-se o indiciado para
conhecimento e defesa
do presente relatório final.
É o relatório.

Apiaí, 20 de junho de Z01T
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Recebi o presente processo,
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Retornem os autos à
comissão de processo
Administrativo.
Apiaí, 22 dejunho de 2017.

LUCIANO
PREFEITO DO

I,ACZEK NETO
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Sr.Eduardo perri Jorge
Processo Administrai¡vo No OO4I2O1Z

Tem esta a finaridade de proceder a NoTrFrcAçAo
EXTRAJUDTCTAL a
Vossa senhoria, para tomar conhecimento
do Relatório Final do processo
Administrativo n. 004120j7, acerca da ausência
de prestaçáo de contas de
adiantamento de viagens.
considerando-se

v. sa NoïFrcADA, para os devidos efeitos regais, a

partir da data da ciência deste documento,
especialmente para assegurar o
direito à ampla defesa e ao contraditório, que
rhe é garantido pelo art. 5o, incíso
LV, da Constituiçáo Federal.
Apiaí, 23 de junho de 2017.

DOSO
PRESIDE

DA COMISSAO

Recebi em
Assinatura
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