
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 P O R T A R I A 
 
 Nº  973/2011 

 
“Dispõe sobre Instauração de Sindicância e 
Constituição de Comissão”. 

 
 
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo nº. 219 da Lei Complementar 
nº. 76/2006 e considerando o constante no Processo Administrativo n°. 13.039/2011. 

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância para apurar 

denúncia de fatos tipificados, em princípio, nos artigos 194 G, incisos I e IV c/c artigo 194 P, 
incisos XI e XL, todos da Lei Complementar nº.  86/07 c/c artigo 195, inciso XI c/c artigo 196, 
inciso V, ambos da Lei Complementar nº. 76/06, sujeito as penalidades previstas no artigo 204 
do mesmo diploma legal, imputado ao servidor GCM Milton da Costa Fagundes Roquini, 
matrícula nº. 5830-0, visto que, segundo denúncia consignada pelo Comandante da Guarda 
Civil Municipal, no dia 16 de setembro de 2011, teria proferido comentários de desaprovação 
com relação a decisões internas tomadas pelo Comando da GCM em conjunto com o Secretário 
da SEGUR, na presença de GCMs e outros funcionários, bem como, praticado ofensa contra 
outro servidor da GCM através do documento elaborado em 19 de setembro de 2011.    

 
Artigo 2º Constituir Comissão Sindicante integrada pelos servidores 

de carreira: 
 

Presidente: Andrea Pinheiro Grangeiro Silva – matr. 3073-2 
Membro:    Sonia Farias dos Santos – matr. 4481-4 
Membro:   Talita Byczynski Cavalheiro – matr. 6027-5 

 
Artigo 3º - A Comissão Sindicante 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 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao recebimento da 
gratificação, na conformidade do artigo nº. 79 da Lei Complementar nº 76/2006. 

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

    
                         São Sebastião,       19         de dezembro de 2011. 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  

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

 
 

SEGUR/vcj/acss        
 


