
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

  
 
 

 P O R T A R I A 
 
 Nº  1088/2009 

 

 

      
 “Instaura Processo Administrativo Disciplinar”. 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo 
Administrativo n.º 10.457/09;    

                          
                               

R E S O L V E: 
   
 
Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face das 

servidoras: 
 

                                  -SIMONE CRISTINA DOS SANTOS IZIDRO, professora de educação 
básica I, matrícula 5509, porque apesar de terem conhecimento de situação irregular com 
relação a merenda escolar da escola em que é lotada, deixou de comunicar os fatos á 
autoridade imediata ou ás autoridades superiores, no caso de omissão desta , vindo ainda a 
promover manifestação de desapreço da municipalidade na imprensa local, deixando desta 
forma de cumprir com o dever de lealdade á instituição que serve, configurando-se, assim, 
infração capitulada  no incisos X do artigo 184, incisos II e VI do artigo 195 e inciso V do 
artigo 196, todos  da  Lei Complementar 076/06, sujeito ás  penalidade previstas no Artigo 204, 
do mesmo diploma legal. 
 
                                  -MAGALY ARRABAL PACHECO, professora de educação básica I, 
matrícula 5481-0, porque apesar de terem conhecimento de situação irregular com relação a 
merenda escolar da escola em que é lotada, deixou de comunicar os fatos á autoridade 
imediata ou ás autoridades superiores, no caso de omissão desta , vindo ainda a promover 
manifestação de desapreço da municipalidade na imprensa local, deixando desta forma de 
cumprir com o dever de lealdade á instituição que serve, configurando-se, assim, infração 
capitulada  no incisos X do artigo 184, incisos II e VI do artigo 195 e inciso V do artigo 196, 
todos  da  Lei Complementar 076/06, sujeito ás  penalidade previstas no Artigo 204, do mesmo 
diploma legal. 
 
                                  -ANGELA MARIA DE SOUZA CABRAL, professora de educação 
básica I, matrícula 5514-0, porque apesar de terem conhecimento de situação irregular com 
relação a merenda escolar da escola em que é lotada, deixou de comunicar os fatos á 
autoridade imediata ou ás autoridades superiores, no caso de omissão desta , vindo ainda a 
promover manifestação de desapreço da municipalidade na imprensa local, deixando desta 
forma de cumprir com o dever de lealdade á instituição que serve, configurando-se, assim, 
infração capitulada  no incisos X do artigo 184, incisos II e VI do artigo 195 e inciso V do 
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artigo 196, todos  da  Lei Complementar 076/06, sujeito ás  penalidade previstas no Artigo 204, 
do mesmo diploma legal. 

                                 
 -VILMA APARECIDA DO NASCIMENTO MIRANDA, professora de educação 

básica I, matrícula 5665-0,  porque apesar de terem conhecimento de situação irregular com 
relação a merenda escolar da escola em que é lotada, deixou de comunicar os fatos á 
autoridade imediata ou ás autoridades superiores, no caso de omissão desta , vindo ainda a 
promover manifestação de desapreço da municipalidade na imprensa local, deixando desta 
forma de cumprir com o dever de lealdade á instituição que serve, configurando-se, assim, 
infração capitulada  no incisos X do artigo 184, incisos II e VI do artigo 195 e inciso V do 
artigo 196, todos  da  Lei Complementar 076/06, sujeito ás  penalidade previstas no Artigo 204, 
do mesmo diploma legal. 

 
Artigo 2º Designar a seguinte Comissão Processante para a 

conclusão dos trabalhos: 
 

                                    Presidente.......................Dra. Maura Cristina da Silva 
   Membro.......................... Marcelene Furtado da Silva Neves 
                                   Membro...........................Caio Silva Brás 
 

Artigo 3º - A Comissão Processante terá a incumbência de apurar 
todos os fatos acerca do ocorrido e promover as medidas e uso dos meios necessários a tal fim 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao recebimento da 
gratificação, na conformidade do Artigo 79 da Lei 076/06. 

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

   

São Sebastião,   28   de Setembro de 2009. 
 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 


