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 P O R T A R I A 
 
 Nº 509/2011 

 

 

“Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar”. 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício 
das atribuições que lhe confere o Artigo 69, inciso V, VI e VIII, da Lei orgânica do Município 
de São Sebastião, e considerando o constante no Processo Administrativo nº 4.160/11; 

 
 

R E S O L V E: 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do Servidor 
REINALDO DE SOUZA SANTOS, Agente Fiscal de Saúde Pública, Matrícula n.º 5961-7, 
pois no dia 29 de março de 2011, agiu de forma insubordinada quando durante o serviço que 
realizava, deparou-se com infração sanitária que expunha em risco a saúde pública em 
estabelecimento que estava fiscalizando e deixando de cumprir dever de ofício, não procedeu 
nenhuma autuação apesar de advertido pela chefia imediata, descumprindo as ordens 
recebidas, omitindo-se em observar as normas legais e regulamentares e opondo resistência 
sem qualquer justificativa ao andamento do serviço, configurando-se, assim, as infrações 
capituladas nos incisos III e IV, do artigo 195, e IV do artigo 196, ambos da Lei 
Complementar n.º 76/06, sujeitando-se as penalidades previstas no artigo 204 e seguintes, do 
mesmo Diploma Legal. 

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

trabalhos: 
 
                                     Presidente   Caio Silva Brás 
                Membro   Dra.Valéria Zago Santos 
               Membro   Dra. Ana Paula Goberztejn 
 

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,           15     de junho de 2011. 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

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