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 P O R T A R I A 

 

 Nº  568/2015 
 

  

 

 
“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 n.º 146/2011 e considerando o 

constante no Processo Administrativo n° 6408/2015 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Artigo 1º - DETERMINAR a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do 
servidor GCM Diego de Oliveira Vieira, matrícula n.º 5859-9, para, resguardada a ampla defesa e o 

contraditório, apurar violação por parte do GCM à LC n.º 146/11, e aplicar-lhes as disposições 

previstas nesta mesma Lei Complementar, pelo fato do GCM ter faltado aos turnos de trabalho desde 

o dia 11 de janeiro de 2015 até a presente data sem apresentar justificativa, deixando o serviço 

desguarnecido, faltando assim com o zelo e dedicação essenciais ao cargo que exerce, desrespeitando, 

portanto, as normas legais, fato este que prejudicou o bom andamento dos trabalhos da corporação, 
incorrendo desta forma nas tipificações do artigo 205, incisos I, II, III e X, da Lei Complementar n.º 

146/2011, sujeito às penalidades do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião. 

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

 

Presidente:   Jefferson Luiz Melo Pereira da Silva – matr. 3360-0 
            Membro:  Cláudia Rossana de Souza Pereira Luiz - matr. 3456-8 

Membro:  Roberta Aparecida Marcondes Pimenta Salgado – matr. 5793-2 

 

 

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 n.º 147 da Lei Complementar n.º 146/2011. 

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

    

São Sebastião,    14    de julho de 2015. 
 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 

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

 
SEGUR/nsa 


