
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 P O R T A R I A 
 
 Nº  604/2010 

 
     “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 nº 
3.231/10, 
 

R E S O L V E: 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face da Servidora 
EDILENE ALVES DE MATOS, Professora de Educação Básica I, matrícula nº 5433-0, por 
não ter exercido com zelo e dedicação as atribuições do cargo como Diretora responsável 
pela APM da Escola EM de Barequeçaba/EMEI Arco Iris/Creche de Barequeçaba Jesus, 
deixando de observar as normas legais e regulamentares relativas a prestação de contas dos 
recursos recebidos e empregados a associação e a unidade escolar mencionada, bem como 
sendo insubordinada em serviço quando deixou de cumprir ordens superiores da Secretaria 
de Educação, opondo resistência injustificada a devolução de documentos pertencentes a 
Unidade Escolar que encontravam-se em seu poder, após destituída do cargo, ocasionando 
prejuízo ao erário público que teve os repasses de Convênios Municipais e Federais (PDDE) 
interrompidos em razão de irregularidades por ela cometida, configurando-se, assim, 
infração capitulada  nos incisos I, III e IV do artigo 195, e inciso IV, do artigo 196, da Lei 
Complementar n.º 076/06, sujeitando-se as penalidades previstas no artigo 204 e inciso VI do 
artigo 209, todos da Lei Complementar nº 76/06. 
 

Artigo 2º - Designar a seguinte Comissão Processante para a conclusão dos 
trabalhos: 

                                      Presidente   Andréia Pinheiro Grangeiro da Silva 
                 Membro   Irene Nascimento Bragança 
                 Membro   Marcos Roberto de Souza 
 

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 n.º 076/06. 
 

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

São Sebastião,    18    de agosto de 2010. 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

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

SAJUR/nsa 


