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 P O R T A R I A 

 

 Nº  312/2014 

 

   
 “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: 
8.993/2013 

 
R E S O L V E: 

 
Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face da Servidora 

MARTA MARIA OTAVIANO NORONHA, Professora, matrícula 1367-6, pois, conforme 
apurado no Processo Sindicante nº. 10.778/2012: 1 - faltou injustificadamente mais de 15 
(quinze) dias, onde tais faltas, no caso do Professor, trazem enormes prejuízos ao bom 
andamento das aulas, prejudicando os alunos, 2 – utilizou telefone celular dentro da sala de 
aula e no decorrer das aulas na qual ministrava, 3 – ausentou-se da sala de aula para 
atender telefonema particular, e foi embora sem qualquer justificativa, deixando toda sua 
turma de alunos sem professor, infringindo o artigo 205, incisos I, II, III e X e artigo 206, I, 
II, ambos da Lei Complementar 146/11, bem como o artigo 184, inciso V, da Lei 
Complementar 076/06 (Estatuto do Magistério), e, por fim, a Lei Municipal nº. 1947/09, que 
trata da proibição e utilização de telefone celular e outros em sala de aula, sujeitando-se às 
penalidades previstas no artigo 214 da Lei Complementar 146/11. 

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

trabalhos: 
                                    

Presidente................MARINÉZIO GOMES 
Membro................... IRENE NASCIMENTO BRAGANÇA 
Membro...................ANDREA LOPARDO LOBATO 

 
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 Complementar 146/11. 

   

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

São Sebastião,       30       de abril de 2014. 
  
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra 

SAJUR/nsa 


