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“Instaura Processo Administrativo Disciplinar” 

 

   

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso 

de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo Administrativo n.º 

11.091/13, 

 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

 

Artigo 1º- Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do Servidor 

WILLIAN MANOEL DE OLIVEIRA, Motorista, matrícula 2524-0, pois, conforme 

declaração de fls. 05, na data de 29/08/2013, o Servidor Murilo Anderson Nascimento, 

mecânico da garagem Municipal, por ordem do Diretor do DEFROTA, Sr. Antonio Vicente de 

Paula Freitas Santana, e após diversas reclamações do servidor Willian, de que todas as 

vezes que sai para viajar o veículo que utiliza não desliga a luz de combustível, além de 

gastar muito combustível, fazendo em média 4km/litro, realizou um teste e retirou todo o 

combustível do tanque do veículo VW GOL, placa EGI 8958, sendo que foi constatado que o 

mesmo faz, em média 16km/litro de combustível e está em perfeitas condições. Que foi 

constatado também que o relê de acionamento da bomba de combustível estava solto e com 

isso pode-se colocar um “jampe”, soltar a mangueira de combustível de entrada para o 

motor e expelir o combustível do tanque, sem deixar vestígios, mantendo assim conduta 

incompatível com a moralidade administrativa, pois, valendo-se do cargo para lograr 

proveito pessoal, praticou ato de sabotagem contra o serviço público, infringindo assim os 

artigos 205, IX, e artigo 206, VIII e IX, da Lei Complementar n.º 146/11, estando sujeito às 

penalidades previstas no artigo 214, do mesmo Diploma Legal. 

  

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

trabalhos: 

                                    

Presidente.................Dra. Andrea Pinheiro Grangeiro da Silva  

Membro.....................Dr. Marcos Roberto de Souza  

Membro......................Irene Nascimento Bragança 

 

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 
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de 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao recebimento da 

gratificação, na conformidade do Artigo 147, da Lei Complementar n.º 146/11. 

   

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

            
 

São Sebastião,          9      de dezembro de 2013. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SAJUR/prm/nsa 


