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 P O R T A R I A 

 

 Nº  464/2014 

 

 

“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: 

6.928/2014 

 

R E S O L V E: 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do Servidor 
BENEDITO DA CONCEIÇÃO, Pintor, matrícula 2455-4, pois de acordo com o BO GCM 

144/2014 e BO nº. 1673/2014, no dia 23/06/2014, por volta das 01:10hs, participou  do furto 

de duas latas de tinta 18 litros de cor verde marca 3RM e de uma bicicleta de cor azul, chassi 

524093, marca Caloi Cargueira, sendo que informou à GCM que tanto as latas de tinta 

quanto a bicicleta são de propriedade da Prefeitura e que entregou as latas de tinta a seu 

comparsa para serem vendidas e depois compartilharem o lucro, infringindo o inciso IX do 

artigo 205 e inciso IX do artigo 206, ambos da Lei Complementar 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................  Dr. Marcos Roberto de Souza 

             Membro.....................Eliana Tavolaro Nascimento 

            Membro.....................Tania de Fátima Fabbro Ferreira  

 

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

  

São Sebastião,        11      de julho de 2014. 
 

  
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra 
SAJUR/nsa 


