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 P O R T A R I A 
 
 Nº  221/2013 

 
“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 146/2011 e considerando o 
constante no Processo Administrativo n° 15.383/12: 
 

R E S O L V E: 
 

Artigo 1º- DETERMINAR a instauração do Processo Administrativo Disciplinar para 
apurar fatos tipificados, em princípio, nos artigos 205, IX, X, e 206, XIV, da Lei Complementar 
146/2011, c/c artigo 180 do Código Penal Brasileiro, sujeitos as penalidades previstas nos artigos 214 
e 219 da Lei Complementar nº 146/2011, imputado ao servidor GCM João Frederico Chaaban 
Santos, matrícula n°. 5829-7, visto que, segundo relatório consignado pelo Comando da Guarda Civil 
Municipal, teria faltado, sem justo motivo, para os turnos de serviço, nos dias 28 de setembro, 06 de 
outubro, 03 de novembro e 01 e 02 de dezembro, todos do exercício de 2012, causando prejuízo ao 
trabalho desempenhado pela guarda civil municipal e demais colegas, reincidindo na conduta vedada 
no artigo 114 da LC 146/2011. Além disso, foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de 
receptação previsto no artigo 180 do Código Penal, tendo sido beneficiado com alvará de soltura 
após o pagamento de fiança, condutas que afrontam a moralidade administrativa e não coadunam 
com a função de guarda civil municipal. 

  
Artigo 2º- Constituir Comissão Processante integrada pelos servidores de carreira: 

 
Presidente:  Ana Paula Gobersztejn  – matr. 31992 
Membro:   André Marcos de Lima Maciel – matr.5861-0 
Membro: Andréia Lopardo – matr. 50709 

 
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 147 da Lei 146/2011. 
 

Artigo 4º- Revoga-se a Portaria 004, de 03 de janeiro de 2013. 
 

Artigo 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Sebastião,         27          de fevereiro de 2013. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

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