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 P O R T A R I A 
 
 Nº  085/2012 

 
 
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar e 

constitui comissão” 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo nº. 227 da Lei Complementar 
nº.146/2011 e considerando o constante no Processo Administrativo n° 1179/2012 

 
 

R E S O L V E: 
 
 

Artigo 1º- DETERMINAR a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 
para apurar falta à escalada de serviço do servidor GCM FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ, 
matrícula nº 5824-6 conforme consta do Relatório nº 001/GCM/12 anexo aos autos no qual se 
relata que este descumpriu a convocação para escala extra de trabalho do dia 01 de janeiro 
de 2012, cujo posto era a Rua da Praia onde se encontravam cerca de seis mil pessoas, tendo 
a falta injustificada prejudicado o trabalho da corporação, deixando de cooperar com os 
companheiros de trabalho e de cumprir serviço não se apresentando no local em que deveria 
comparecer, incorrendo o servidor epigrafado nas tipificações dos artigos 194G, 194O, V e 
194P, VII ambos da Lei Complementar 86/2007, sujeito às penalidades do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de São Sebastião. 

 
Artigo 2º- Constituir Comissão Processante integrada pelos servidores de 

carreira: 
 

Presidente   Ana Paula Gobersztejn – matr. 3199-2 
Membro   Andréia Lopardo – matr. 5070-9 
Membro   Andrea Soares Calçada – matr. 6261-8 
 

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 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao recebimento da 
gratificação, na conformidade do artigo nº 147 da Lei Complementar nº 146/2011. 

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

 
São Sebastião,   03 de fevereiro de 2012. 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

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