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P O R T A R I A 
 

Nº 1907/2017 
 
 

“Dispõe sobre instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar.” 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que 

lhe confere o Artigo 69, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião e de acordo com o 

processo n° 16167/2017, 

R E S O L V E 
 
 

Artigo 1º- INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar em face dos Servidores Renildo 

Noronha de Souza, Fiscal de Obras, matrícula 3180-1; Valdir Marcelino dos Santos, Agente Fiscal de 

Obras e Meio Ambiente, matrícula 2695-6 e Derli Renato Leal, Fiscal Ambiental, matrícula 3050-3, 

pois, de acordo com a denuncia formulada pelo Ministério Público de São Paulo, teriam os servidores 

praticado atos de improbidade administrativa, conforme minucioso relato anexo nos autos do 

processo supra. Tal conduta, conforme descrita, se tipifica, representa violação aos deveres 

profissionais, infringindo a Lei de Improbidade Administrativa, estando sujeitos as penalidades do 

inciso IV do artigo 219, da Lei Complementar 146/2011, independente de outras infrações que se 

verificarem durante a instrução processual e demais infrações conexas que emergirem no decorrer 

dos trabalhos; 

 

Artigo 2º - Designar a seguinte Comissão para ordenar, apurar e concluir os trabalhos: 

Presidente: Marcelo Torres Santos, matrícula 5467-4 

Membro: Ana Paula Gobersztejn, matrícula 3199-2 

Membro: Rosangela Ramos de Almeida, matrícula 3460-6 

    

 Artigo 3° - A Comissão processante terá a incumbência de apurar todos os fatos de maneira 

minuciosa promovendo uso de todas as medidas necessárias a tal fim, devendo ser concluídos o 

trabalho no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao recebimento da 

gratificação, na conformidade com o artigo 147 da LC 146/11; 

 

 Artigo 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
São Sebastião, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


