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ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
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 P O R T A R I A 
 
 Nº  525/2010 

 
“Substitui Portaria n.º 511/2010 e Instaura 

Processo Administrativo”. 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião, e considerando o constante no Processo Sindicante n.º 
4567/2010. 
    

R E S O L V E: 
 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo em face do servidor GCM 
RENATO DE PADUA LEITE, matricula n.º 5856-4, por ter infringido o artigo 195, 
inciso IV e artigo 196, incisos II e IV todos da Lei Complementar n.º 76/2006, c/c o 
artigo 194O, inciso V e artigo 194P, inciso XXI ambos da Lei Complementar n.º 86/07, 
sujeito as penalidades previstas no Artigo 221, da Lei Complementar n.º 76/2006, pois 
quando fora solicitado pelo Inspetor, que o mesmo efetuasse a correção do Termo de 
Ocorrência n.º 93/2010 agiu com falta de respeito para com seu superior hierárquico, 
ainda, pelo que restou provado nos autos, apesar das alegações do sindicado, de que 
não assinou o protocolo com a devolução do referido termo de ocorrência para refazê-
lo, o mesmo requereu em audiência a juntada da cópia do referido documento, o que 
caracteriza a posse do documento original. Por oitiva de testemunhas conclui-se que o 
sindicado realmente recebera o termo de ocorrência n.º 093/2010 para refazer, 
ademais a comissão sindicante apurou que o termo de ocorrência n.º 093/2010 que 
consta na Guarda Municipal nada tem a ver com o que foi juntado pelo sindicado a fls. 
28/32 dos autos, em sua natureza e teor, inclusive referido documento fora elaborado 
por outra guarnição,em outra data, fato este que demonstra a infração ao artigo 194P, 
inciso XXI, da Lei n.º 86/07 que proíbe o Guarda Municipal de desempenhar 
inadequadamente suas funções de modo intencional. 

 
Artigo 2º - Designar os servidores abaixo para, sob a Presidência do 

primeiro, comporem a Comissão Processante: 
 

    Presidente   Dra. Ana Paula Gobersztejn 
    Membro   Relvio Lima Vasconcelos 

   Membro           José Paulo do Carmo Silva 
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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 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao 
recebimento da gratificação, na conformidade do Artigo 79, da Lei 076/06. 

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

 

São Sebastião,       29       de Julho de 2010. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SEGUR/nsa 


