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PORTARIA N° 6196 DE 28 DE JULHO DE 2011.
Determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá outras
Providências.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E:
CONSIDERANDO o artigo 159 e seguintes da Lei Complementar
Municipal nº 2040, de 17.12.2002, alterada pelas Leis Complementares 2105/04 e
2168/05, que trata dos Deveres dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO o Relatório Final da Comissão Processante - Processo de
Sindicância nº 01/10 - Portaria nº 5774/10 , que concluiu:
“O Relatório expedido pelo Tribunal de

Contas, apresentado pelo Responsável da Unidade Regional de Ituverava de
fls. 184/196, relata que o projeto básico de reforma e ampliação do posto
medico de saúde familiar “Dr. Jose L. Pugliese Junior” possui dentre as
irregularidades várias que causaram dano ao Erário Público sendo estas:
- apresenta valores dos serviços “chapisco” e “vidro liso” superiores,
respectivamente em 25% e 80% aos praticados em obra semelhante no mesmo
ano;
- não foi retirado o piso antigo para assentamento do piso novo, conforme
previsto no memorial descritivo;
- notas fiscais constam piso cerâmico de marcas e medidas diferentes ao
estipulado;
- não foram colocados azulejos nos banheiros e na cozinha na altura do forro
conforme previa o memorial descritivo;
- relatórios de medições, projeto de arquitetura do termo aditivo do contrato e
termo de recebimento da obra não se encontram no processo;
- parte do telhado possui telhas velhas, apesar de terem sido compradas telhas
novas;
Relata ainda que na construção do posto
medico de saúde familiar “Jose Adalberto Lelis” o valor do serviço de pintura
“látex PVA sobre massa corrida” foi 23,68% superior ao praticado em obra
semelhante no mesmo ano.”
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“Sendo que, a conclusão do referido Relatório

do TCE/SP é que das obras investigadas apenas a referente ao contrato 64/05,
Convite 53/05, que é a Reforma e ampliação do posto medico de saúde familiar
Dr. Jose L. Pugliese Junior” apresentou irregularidades que trouxeram
prejuízos ao erário, sendo que as demais limitaram-se a falhas formais.”
“Resta assim, comprovado que ocorreu dano
ao Erário Público na execução do Contrato n° 64/05, onde a empresa
contratada não cumpriu o pactuado, bem como, a obra realizada não foi
devidamente fiscalizada e todos os pagamentos foram efetuados pelo Município
de Guaíra por serviços irregulares.”
“Observamos
que,
as
irregularidades
indicadas acima que causam dano ao Erário Público ocorreram na execução
do contrato firmado, onde faltou fiscalização e acompanhamento do
Departamento de Obras do Município de Guaíra, bem como, do ex-Gestor
Público a quem compete eleger e vigiar todos os agentes públicos e todos os
serviços.”
Pelos documentos constantes nos autos e
depoimentos realizados observamos que não consta ato formal de designação
de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, fato este
de competência do e.-P. M. - Sr. S.D.M, conforme determina os artigos 67 da
Lei 8.666/93:
“A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.” g.n”
O Ex-Diretor de Obras Sr. E.D. D. A. às fls.
108, diz que:
“A fiscalização do posto da rua 12 ficou a cargo
do engenheiro W.”
Já o engenheiro M.B.M., em seu depoimento
de fls. 109, relata que:
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“...cientificou a pessoa de C.R., quem efetivamente
vistoriava e acompanhava a obra...”

Assim, não resta claro que era o servidor W.
que realmente fiscalizou a referida obra, e conforme já acima esclarecido não
há nenhuma designação encontrada por esta Comissão que estabeleça quem
seria o responsável em fiscalizar e acompanhar tal execução de contrato
firmado.
Por outro lado, observamos que quem efetuava
as medições e autorizava os pagamentos era o servidor municipal W.K.,
conforme se verifica pelos documentos constantes no Processo Licitatório e
pelo próprio depoimento às fls. 89, onde o mesmo esclarece que:
“Ocorre que por conta da animosidade existente
entre o então diretor da saúde C.R. e o diretor de
obras E.D., por solicitação de C.R. efetuava as
medições, consequentemente autorizava os
pagamentos.”

Por todo o exposto, dá-se por concluído os
trabalhos, em cumprimento aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e demais princípios norteadores de todos os atos na Administração
Pública em tudo o que foi cuidadosamente conduzido e reunido no presente
Processo para possibilitar com absoluta clareza e imparcialidade o elemento
formador da convicção desta Comissão.
Assim, sugere essa comissão, salvo melhor
juízo, as seguintes providencias:
- Encaminhar copia dos autos ao Ministério
Publico do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
as medidas que se fizerem necessárias, quanto as pessoas de S. D. M., E.D.D A.
e empresa T. E. L. tendo em vista que os sindicados citados não são servidores
públicos municipais, logo, não estão adstritos ao eventual Processo
Administrativo Disciplinar, cabendo, portanto, ao Ministério Publico intentar a
competente Ação Civil Publica, se assim entender.
- Encaminhar os autos ao Departamento
Jurídico do Município de Guaira, para as ações judiciais cabíveis, sem prejuízo
da Ação de Obrigação de Fazer cc Perdas e Danos em face da empresa T. E.
L., intentada pela Municipalidade na atual administração;
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- Abertura de Processo Administrativo
Disciplinar em face do servidor W.K., para apuração de violação aos deveres
funcionais, tipificados na LCM nº 2040, de 17/12/2002 e Alterações.”
CONSIDERANDO a decisão do Excelentíssimo Senhor Prefeito do
Município de Guaíra em Relatório do Processo de Sindicância – Portaria nº 5774/10:
“Ante ao exposto, e considerando tudo que dos autos consta,
DETERMINO:
- a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face do
servidor W.K., pois os fatos aqui apurados apontam que o mesmo teria infringido aos
seus deveres funcionais, tipificados no Art. 129, III (desempenhar com zelo os
trabalhos de que for incumbido), XV (manter conduta com a moralidade
administrativa), XVII (ser leal às instituições e que servir), da LCM 2040, de
17/12/2002 e alterações;”
CONSIDERANDO que, em tese, ocorre violação dos deveres funcionais
contidos na Lei Complementar Municipal nº 2040/02 e suas alterações, Art. 129, III
(desempenhar com zelo os trabalhos de que for incumbido), XV (manter conduta com a
moralidade administrativa), XVII (ser leal às instituições e que servir),; estando sujeito
as penalidades previstas no artigo 137, Incisos I (advertência), Inciso II (repreensão), III
(multa), IV (suspensão), V (demissão), com aplicação dos Artigos 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 157, 158, 159 a 178, todos da LCM nº
2040/2002; RESOLVE E DETERMINA:
Art. 1º A instauração de Processo Disciplinar, com fundamento no art. 159
da Lei Complementar Municipal nº 2040/02, em desfavor do servidor público
municipal, Sr. W. K.., frente a decisão em Processo Administrativo de Sindicância
nº01/10 – Portaria 5774/10, sendo a ele atribuído o fato de não desempenhar com zelo
os trabalhos de que foi incumbido, não manter conduta com a moralidade administrativa
e não ser leal às instituições e que serve, violando em tese os Incisos III, XV e XVII do
Artigo 129, da LCM nº 2040/2002, estando sujeito as penalidades previstas no artigo
137, Incisos I (advertência), Inciso II (repreensão), III (multa), IV (suspensão), V
(demissão), com aplicação dos Artigos 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147,
148, 150, 151, 152, 157, 158, 159 a 178, todos da LCM nº 2040/2002.

Art. 2º Constituir Comissão Especial de Processo Administrativo
Disciplinar, composta pelos seguintes servidores municipais: Dr. Ronaldo Nunes, Dr.
Claudeci Mortari e Dr. Marcel Augusto de Sousa Nogueira, para, sob a presidência do
primeiro, apurar os fatos noticiados no Processo de Sindicância nº 01/10, que em tese
são infrações disciplinares e dar cumprimento a presente Portaria e Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais (Lei Municipal nº 2040/02 com suas alterações).
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Art. 3º A comissão terá competência para ouvir testemunhas, requisitar
documentos, colher provas, fazendo a instrução processual e o relatório final, presidir
audiências, efetuar citações, intimações e/ou notificações, praticando outros atos para
cumprir ao fim, pelo qual foram nomeados, garantindo sempre o direito constitucional
de amplitude de defesa e contraditório, devendo o funcionário público ser citado para
todos os fins e efeitos de direito, inclusive para apresentar defesa escrita ou oral, indicar
provas em favor de sua defesa, devendo comparecer acompanhado de advogado, sob
pena de nomeação de defensor dativo, tudo sob pena de confissão e revelia.
Art. 4º Os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos
demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução
processual.
Art. 5º Para preservar os direitos constitucionais do funcionário público o
processo administrativo disciplinar correrá em sigilo, sendo que esta portaria deverá ser
publicada apenas com as iniciais do nome do servidor público.
Art. 6º Fica determinado, desde já, a requisição do prontuário do servidor
processado, com a Portaria de Nomeação, bem como, que deverão ser ouvidos: , Sr.
Edivaldo Dantonio Araújo – ex- Diretor de Obras, Sr. Lincoln S. Ribeiro – Arquiteto,
Marcelo Batista Mendes – Engenheiro, e, outras pessoas, que porventura forem citadas
no curso do procedimento, além das testemunhas arroladas pela defesa.
Art.7º A Comissão Especial deverá citar o processado, advertindo-o que
deverá comparecer acompanhado de advogado, sob pena de ser nomeado defensor
dativo, e de todos os termos do presente processo administrativo, bem como para
apresentar defesa prévia, arrolar testemunhas e especificar provas, justificando-as, no
prazo de 10 (dez) dias contados da citação e que após, será designada audiência de
início de instrução, quando serão tomadas suas declarações e ouvidas as testemunhas
arroladas na Portaria, e posteriormente, e em outra data, serão ouvidas as testemunhas
de defesa, sendo que o processado será interrogado ao final do processo, para melhor
assegurar o direito de defesa.
Art.8º O prazo de conclusão do presente processo administrativo será de
sessenta (60) dias, a contar da citação do funcionário acusado, prorrogável por igual
período, mediante autorização de quem tenha determinado a sua instauração (art. 162,
da LCM nº 2040, de 17/12/2002).
Art. 9º Findado a apuração dos fatos, deverá a Comissão nomeada emitir
Relatório e encaminhar o Processo Administrativo para apreciação do Prefeito do
Município de Guaíra, autoridade competente para proferir a decisão final.

Prefeitura do Município de Guaíra, 28 de julho de 2011.

José Carlos Augusto
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Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura do Município de Guaíra,
na data supra.
Andresa Ferreira Santos Romanelli
Diretora de Secretaria
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