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“Instaura Processo Administrativo Disciplinar.” 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 
conforme o disposto no Processo nº. 10.663-10; 

 
 

R E S O L V E: 
 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face da servidora KÁTIA 
GONÇALVES, auxiliar de cirurgião dentista, matrícula nº4068-0-, porque, conforme narrado na 
Denúncia e no Boletim de Ocorrência, no dia 21 de setembro de 2010, por volta das 13:00hs, teria se 
dirigido ao á EM Machado Rosa, local de trabalho da servidora Gabriela Santana Cunha Pinto   
acompanhada de outra servidora e teria tentado agredi-la,  começou a bater e a socar o carro da 
denunciante, forçando a maçaneta para abrir a porta e a proferir ameaças gritando de que iria matar 
e arrebentar a denunciante além de proferir palavras de baixo calão, impedindo a denunciante de 
ingressar ao trabalho o que foi presenciado pela inspetora de alunos da escola, Sra. Laurenir,  
deixando assim de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, bem como deixando 
de tratar com urbanidade as pessoas e companheiros de trabalho, configurando-se, assim, as 
infrações capituladas nos incisos IX e XI do artigo 195, da Lei Complementar n.º76/06, sujeitando-se 
as penalidades  previstas no artigo 204, do mesmo diploma legal. 

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

                                     Presidente   Caio Silva Brás 
               Membro   Eliana Tavolaro Nascimento 
               Membro   Daniel César Augusto 
 

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

 
São Sebastião,   30   de setembro de 2010. 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 

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


