
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 P O R T A R I A 
 
 Nº  311/2011 

 
“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 n.º 
3.417/11, apenso ao Processo nº 7.170/09, 

 
 

R E S O L V E: 
 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do Servidor 
EVERTON LACERDA FAUSTINO, agente comunitário,  matrícula nº 5977-3, porque não 
exercia com zelo e dedicação as atribuições de seu cargo, pois  falsificou documentos, 
informando que realiza as visitas determinadas aos pacientes e que eles não assinavam o 
relatório, quando na verdade não realizava as visitas; por ter sido insubordinado, quando, 
descumprindo ordens de seus superiores retirou material sigiloso, consistente  de  
prontuários dos pacientes, sem autorização de seu superior e porque se ausentava durante o 
horário de serviço sem autorização da chefia, vindo com isto a causar prejuízos ao bom 
andamento dos serviços de seu setor, infringindo o disposto nos incisos I e IV, do artigo 195, 
e os incisos I e II, do artigo 196, ambos da Lei Complementar 76/06 e sujeito as penas  
preceituadas no  artigo 204, do mesmo Diploma Legal. 

 
Artigo 2º Designar a seguinte Comissão Processante para a conclusão dos 

trabalhos: 

Presidente   Caio da Silva Brás 
Membro   Irene Nascimento Bragança 
Membro   Carla Thenize Gibbon A. de Sousa 

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

      
 São Sebastião,      19      de maio de 2011. 

 
 

   ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  

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

 
SAJUR/prm/nsa 


