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“Dispõe sobre instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar e Constituição de Comissão”.  
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 219, da Lei Complementar 
76/2006 e considerando o constante no Processo Administrativo n°. 9768/2011.  

 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
 

Artigo 1º - DETERMINAR a instauração do Processo Administrativo 
Disciplinar para apurar denúncia de fatos infracionais tipificados, imputados ao 
servidor GCM RENATO DE PÁDUA LEITE, matrícula n°. 5856-4 por infringência 
aos artigos 194 G, inciso V, artigo 194 O, inciso V, o artigo 194 P, incisos VII, XI, 
XVII, XXI, XL e XLIX, todos da Lei Complementar 86/2007, assim como no artigo 195, 
incisos I, II, III, IV e XI, no artigo 196, inciso IV, no artigo 209, inciso VI, todos da Lei 
Complementar n.º 76/2006, estando sujeito às penalidades previstas no artigo 204 da 
Lei Complementar n.º 76/2006; assim como fatos infracionais tipificados, imputados ao 
servidor GCM MAURO JOSÉ MORANDO DE OLIVEIRA, matrícula n°. 5850-5, por 
infringência aos artigos 194 G, inciso V, no artigo 194 O, inciso V, no artigo 194 P, 
incisos IV, XI, XVII, XXII e XL, todos da Lei Complementar 86/2007, assim como no 
artigo 195, incisos I, II, III, IV e XI, no artigo 196, inciso IV, no artigo 209, inciso VI, 
todos da Lei Complementar n.º 76/2006, sujeito às penalidades previstas no artigo 204 
da Lei Complementar n.º 76/2006, visto que segundo a acusação, no dia 05 de setembro 
de 2011, por volta das 9h30min, estando o Comandante da GCM na rua da praia 
acompanhando a GCM em ensaio para os desfiles dos dias 05 e 07 de setembro, 
percebeu haver por parte do GCM Mauro desrespeito a hierarquia, tendo em vista que 
o chegou acompanhado com a GCM Mirim e deixou o mesmo de cumprimentar seus 
superiores, dando mau exemplo aos membros da GCM Mirim. Foi solicitado ao GCM 
Coelho que comunicasse ao GCM Mauro para apresentar a Guarda Mirim ao 
Comando da GCM. Iniciado o treinamento tendo ambos os pelotões ao Comando do 
Inspetor Chefe Aguimar, percebendo que havia ainda alguns ajustes a se fazer em 
ambos os pelotões, ordenou que repetissem o treino, porém, o Comandante da GCM foi 
interrompido pelo GCM Mauro que dirigiu a palavra da seguinte forma “Comando, 
vou retirar a Guarda Mirim”, no mesmo momento sendo questionado do porque e este 
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respondeu que eles iriam passar todos os GCMs Mirins pelo médico, e assim sendo, foi 
dada a ordem para que aguardasse, pois eles estavam em treinamento e ele o GCM 
Mauro estava sob o seu comando, porém o Comandante ficou surpreso com a sua 
atitude, que mesmo estando na presença de ambos os pelotões, da Guarda Civil e 
Guarda Mirim, desrespeitou a ordem e em tom desafiador respondeu “Comando, eu 
vou retirar a Guarda Mirim sim, de qualquer jeito”, para não tumultuar ainda mais o 
ambiente criado por ele e não expor os adolescentes que estão em processo de 
educação e formação de caráter, ordenou que o GCM conversasse com o 
Subcomandante Edson Rosalvo. Observado que o mesmo fez uma ligação de seu celular 
e em seguida chegou o Comandante da GCM Mirim o GCM Renato de Pádua Leite, e 
em atitude reprovável, em meio ao ensaio, tomou frente do comando dos pelotões e 
ordenou a Guarda Mirim que parasse o ensaio e se dirigisse ao ônibus para retirada do 
pelotão, desrespeitando assim o Inspetor Chefe Aguimar que se encontrava no 
Comando dos pelotões. Em dado momento o GCM De Padua, sem qualquer 
autorização e com desrespeito total a hierarquia passou a indispor o seu Comandante, 
com peito estufado, em tom desafiador, dizia ao pelotão da GCM Mirim “Quem 
Comanda vocês sou eu, vocês entenderam?” ao que foi respondido pelo pelotão da 
GCM Mirim, “Sim, Senhor”, dando a entender que na realidade preferia peitar a sua 
chefia do que atender as ordens legais passadas pelo Comando da GCM. Ainda, 
sabendo que o projeto GCM Mirim tem o escopo de nortear o futuro desses jovens, 
mostrando-lhes o bom exemplo do respeito à pessoa humana, ao passo que os GCMs 
deram exemplos contrários, expondo esses jovens ao desrespeito e a indisciplina que 
por eles fora praticado contra seus superiores. Ainda ao termino do treinamento dos 
pelotões, e com a chegada do Secretario da SEGUR, Sr. Antonio Freitas, o 
Comandante da Guarda Mirim voltou a estufar o peito e dizer em tom desafiador o 
seguinte “Eu sou o Comandante da Guarda Mirim, eu mando”, momento em que o 
Secretário da SEGUR ordenou que o GCM acompanhasse-o até o gabinete do Sr. 
Prefeito, porém o mesmo se negou a ir, desobedecendo assim ordens de seu Superior, 
obrigando o Sr. Secretário a dizer “Você vai para o gabinete do Prefeito agora, pois 
está sob minhas ordens”, solicitando ainda, que fosse feita uma escolta de uma viatura 
da GCM para que a ordem não fosse descumprida, desta forma, o GCM De Pádua 
entrou na viatura da GCM Mirim, juntamente com a Sra. Amanda Galantini, porém ao 
invés de se dirigir ao gabinete do Prefeito, ficou dando voltas na cidade, fazendo assim 
com que a viatura onde se encontrava o Comando, Subcomando ficasse andando de um 
lado para outro a toa, até que o comando acabou por desistir da escolta e seguiu até o 
destino que seria o gabinete do prefeito.  

 
Artigo 2º Constituir Comissão Processante integrada pelos servidores de 

carreira: 
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Presidente.............. Sebastiana Antônia de Jesus - matr. 40134 
Membro................. Eliana Tavolaro Nascimento - matr. 45462 
Membro................. Ana Paula Gobersztejn – matr. 31992 

 
 
 

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 76/2006. 

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

    
 

São Sebastião,  12    de setembro de 2011. 
 
 
 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


