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“Instaura Processo Administrativo Disciplinar”. 
 
 
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, conforme o disposto no Processo n.º 11.560/10; 
     
 

 
R E S O L V E: 

 

 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face dos Servidores: 
 
1) FLAVIO HISSASHI KARASAWA, Agente Fiscal de Posturas 
Municipais, Matrícula nº 6045-3, por descumprimento injustificado de escala 
extraordinária de serviço nos dias 09, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 de 
janeiro do ano corrente; além de ter se negado a realizar operação de fiscalização na Costa 
Sul, agendada para os dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de 
que sem o apoio policial seria impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal 
estivesse presente no dia dos fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos 
serviços de seu setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, II e IV, 
do artigo 195, e dos incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades previstas nos 
artigo 204 e 209, todos da Lei Complementar nº 76/06; 
 
2) FRANCISCO ANDRE SANTIAGO MICHELINO, Agente Fiscal de 
Posturas Municipais, Matrícula nº 6051-8, por descumprimento injustificado de escala 
extraordinária de serviço nos dias 09, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 de 
janeiro do ano corrente; além de ter se negado a realizar operação de fiscalização na Costa 
Sul, agendada para os dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de 
que sem o apoio policial seria impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal 
estivesse presente no dia dos fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos 
serviços de seu setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, II e IV, 
do artigo 195, e dos incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades previstas nos 
artigo 204 e 209, todos da Lei Complementar nº 76/06; 
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3) CINTIA MAEDA, Agente Fiscal de Posturas Municipais, Matrícula nº 
6074-7, por descumprimento injustificado de escala extraordinária de serviço nos dias 09, 
11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 de janeiro do ano corrente; além de ter se 
negado a realizar operação de fiscalização na Costa Sul, agendada para os dias 13, 14, 15 e 
16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de que sem o apoio policial seria 
impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal estivesse presente no dia dos 
fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos serviços de seu setor, 
configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, II e IV, do artigo 195, e dos 
incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades previstas nos artigo 204 e 209, todos 
da Lei Complementar nº 76/06; 
 
4) ELIANA DIAS RIBEIRO, Agente Fiscal de Posturas Municipais, 
Matrícula nº 6029-1, por descumprimento injustificado de escala extraordinária de serviço 
nos dias 09, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 de janeiro do ano corrente; 
além de ter se negado a realizar operação de fiscalização na Costa Sul, agendada para os 
dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de que sem o apoio 
policial seria impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal estivesse presente 
no dia dos fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos serviços de seu 
setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, II e IV, do artigo 195, e 
dos incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades previstas nos artigo 204 e 209, 
todos da Lei Complementar nº 76/06; 
 
5) GABRIELA DA SILVA GOMES, Agente Fiscal de Posturas 
Municipais, Matrícula nº 6060-7, por descumprimento injustificado de escala 
extraordinária de serviço nos dias 09, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 de 
janeiro do ano corrente; além de ter se negado a realizar operação de fiscalização na Costa 
Sul, agendada para os dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de 
que sem o apoio policial seria impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal 
estivesse presente no dia dos fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos 
serviços de seu setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, II e IV, 
do artigo 195, e dos incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades previstas nos 
artigo 204 e 209, todos da Lei Complementar nº 76/06; 
 
6) VINICIUS NUNES PARDO, Agente Fiscal de Posturas Municipais, 
Matrícula nº 5241-8, por descumprimento injustificado de escala extraordinária de serviço 
nos dias 09, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 de janeiro do ano corrente; 
além de ter se negado a realizar operação de fiscalização na Costa Sul, agendada para os 
dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de que sem o apoio 
policial seria impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal estivesse presente 
no dia dos fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos serviços de seu 
setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, II e IV, do artigo 195, e 
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dos incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades previstas nos artigo 204 e 209, 
todos da Lei Complementar nº 76/06; 
 
7) EDISON COSME DOS SANTOS SOUSA, Agente Fiscal de Posturas 
Municipais, Matrícula nº 5457-7, por descumprimento injustificado de escala 
extraordinária de serviço nos dias 09, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 de 
janeiro do ano corrente; além de ter se negado a realizar operação de fiscalização na Costa 
Sul, agendada para os dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de 
que sem o apoio policial seria impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal 
estivesse presente no dia dos fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos 
serviços de seu setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas  nos incisos I, II e IV, 
do artigo 195, e dos incisos IV e XIV,  do artigo 196, sujeito as  penalidades previstas nos 
artigo 204 e 209, todos da Lei Complementar nº 76/06; 
 
8) OSMAR LUCIO DE CASTRO, Agente Fiscal de Posturas Municipais, 
Matrícula nº 5458-5, por descumprimento injustificado de escala extraordinária de serviço 
nos dias 09, 11, de outubro de 2010; 01 e 02 de janeiro do ano corrente; além de ter se 
negado a realizar operação de fiscalização na Costa Sul, agendada para os dias 13, 14, 15 e 
16 de janeiro do ano corrente, com a justificativa de que sem o apoio policial seria 
impossível realizá-la, ainda que a Guarda Civil Municipal estivesse presente no dia dos 
fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o andamento dos serviços de seu setor, 
configurando-se, assim, as infrações capituladas nos incisos I, II e IV, do artigo 195, e dos 
incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades previstas nos artigo 204 e 209, todos 
da Lei Complementar nº 76/06; 
 
9) CRISTIANE MARIA LEONELLO DE CARVALHO SILVA, Agente 
Fiscal de Posturas Municipais, Matrícula nº 5457-7, por descumprimento injustificado de 
escala extraordinária de serviço nos dias 09, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro de 2010; 01 e 02 
de janeiro do ano corrente; além de ter se negado a realizar operação de fiscalização na 
Costa Sul, agendada para os dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro do ano corrente, com a 
justificativa de que sem o apoio policial seria impossível realizá-la, ainda que a Guarda 
Civil Municipal estivesse presente no dia dos fatos; vindo com isto a prejudicar totalmente o 
andamento dos serviços de seu setor, configurando-se, assim, as infrações capituladas nos 
incisos I, II e IV, do artigo 195, e dos incisos IV e XIV, do artigo 196, sujeito as penalidades 
previstas nos artigo 204 e 209, todos da Lei Complementar nº 76/06; 
 

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

                                                       Presidente.............  Dra. Andréa P. Grangeiro da Silva 
                                  Membro.................... Dra. Ana Paula Goberzstejn 
                                 Membro................... Eliana Tavolaro Nascimento 
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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 Complementar n.º 076/06. 
 

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

 

São Sebastião,   18  de janeiro de 2011. 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


