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 P O R T A R I A 
 
 Nº  1315/2009 

 

             

       “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 Sindicante n.º 12.033/09   
                                                                               
                                     

R E S O L V E: 
 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do Servidor 
ECTOR DONIZETE DA SILVA, Motorista, matrícula n.º 3077-5, por ter no dia 21 de 
outubro de 2009 se ausentado do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu 
chefe imediato, uma vez que no dia dos fatos prestava serviços para o Departamento de 
Vigilância Epdemiológica no combate a Dengue, sendo que das 8:15 hs as 11:40 hs trabalhou 
normalmente, contudo, após este horário não mais compareceu para cumprir a 2.º etapa da 
jornada de trabalho, levando consigo o veículo que utilizava, qual seja uma Kombi, placas 
DPJ 5876, pertencente ao Ministério da Saúde, causando assim sérios prejuízos ao bom 
andamento do setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, do artigo 
196, da  Lei Complementar 076/06, sujeito as  penalidades  previstas no Artigo 204,  do 
mesmo Diploma Legal. 

 
Artigo 2º - Designar a seguinte Comissão Processante para realização dos 

trabalhos: 
 

                                    Caio Silva Brás                                                 Presidente 
   Adriano Pereira Gomes                                    Membro 
   Carla Thenize Gibbon A. de Souza                  Membro 
 

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,   30        de novembro de 2009. 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 
 
 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
SAJUR/nsa 


