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 P O R T A R I A 
 
 Nº  189/2011 

 
 “Instaura Processo Administrativo Disciplinar”. 

 
 

                   ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº 
2.642/11, 

 
R E S O L V E: 

 
 

                       Artigo 1º- Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do Servidor 
CARLOS ALBERTO SANT'ANNA, fiscal de obras, matrícula nº 3182-8, pois este deixou 
de levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tinha 
ciência em razão do cargo, e se dirigiu a um meio de comunicação de nível 
estadual e realizou juntamente com ex-Servidor comissionado denúncia sobre 
suposta prática de corrupção na Secretaria de Obras desta Municipalidade, dando 
detalhes de como funciona tal esquema, contudo esquivou-se de indicar nomes de 
possíveis corruptos, e não manteve a devida postura de um Servidor Público, 
alegando nos presentes autos não saber de nada, agindo assim com improbidade 
administrativa, prevista no artigo 209, inciso IV, descumprindo assim os artigos 
195, incisos IV, IX e XII, todos da Lei Complementar n.º 076/06, bem como o 
artigo 11, da Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, 
sujeito as penas previstas no artigo 204, da Lei Complementar n.º 076/06. 
 
             Artigo 2º- Designar a seguinte Comissão Processante para a conclusão dos 
trabalhos: 

Dra. Andréa Grangeiro P. Slva  Presidente 
Eduardo Acien Ruiz    Membro 
Derli Renato Leal    Membro 

 
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.º076/06. 

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

  
São Sebastião,        14      de março de 2011. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

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

SAJUR/nsa 


