
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 P O R T A R I A 
 
 Nº  781/2011 

 

 1 

 
 

“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 e seguintes da Lei 
Complementar 76/2006 e considerando o constante no Processo Administrativo n°. 
10.631/2011.  

 
 

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 194O, inciso III e V, artigo 194 P, incisos XXI, XXIV, XXV, XXXI, todos da 
Lei Complementar n°. 86/2007 c/c artigo 195, incisos I, II, III e IV c/c artigo 196, inciso II, 
IV, XVIII c/c artigo 209, incisos I, VI e XIII, todos da Lei Complementar n.º 76/2006 c/c 
artigo 314 do Decreto-Lei n°. 2.848/40, Código Penal, estando sujeito às penalidades 
previstas no artigo 204 da Lei Complementar n.º 76/2006; assim como fatos infracionais 
tipificados, imputados ao servidor GCM JULIANO SOUZA FREITAS, matrícula n°. 5837-
8, por infringência aos artigos 194 G, inciso V c/c artigo 194 P, incisos XXI, XXIV, XXV, 
XXXI, todos da Lei Complementar n°. 86/2007 c/c artigo 195, incisos I, II, III e IV c/c artigo 
196, inciso II, IV, XVIII c/c artigo 209, incisos I, VI e XIII, todos da Lei Complementar n.º 
76/2006 c/c artigo 314 do Decreto-Lei n°. 2.848/40, Código Penal, estando sujeito às 
penalidades previstas no artigo 204 da Lei Complementar n.º 76/2006, visto que, segundo a 
acusação, no dia 02 de setembro de 2011, às 12h37min, através do Sistema Integrado de 
Monitoramento – SIM, os guardas civis municipais De Pádua e Juliano, com o auxilio da 
servidora Amanda Galantini Garcia, assessora de Secretaria à época, fizeram uso do carro 
oficial, viatura da Guarda Mirim, para extraírem cópias de documentos oficiais para fins 
particulares e sem qualquer autorização de seus superiores, documentos tais contendo 
símbolos oficiais do Município e que se encontravam inseridos em pastas, utilizadas pela 
instituição citada e que foram cedidas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião; Ainda, 
que os documentos, após xerocopiados, foram transportados no carro da ex-servidora Alline 
Costa Silva Leite, Assessora de Divisão à época, e esposa do primeiro indiciado, não sendo 
entregue os originais, nem as cópias dos documentos a nenhum órgão da Prefeitura; ainda, 
que procurada a empresa copiadora Litoral Cópias pela Secretaria de Segurança Urbana, 
questionados sobre os documentos que foram objeto de reprografia, houve a informação de 
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que os documentos seriam realmente oficiais; constando em boletim de ocorrência o extravio 
dos seguintes documentos: de projeto da guarda mirim, regimento e/ou regulamento da 
guarda mirim, memorando 658/09, documento prêmio SEBRAE prefeito empreendedor, ofício 
619/11, diretoria de ensino referente a boletins das escolas estaduais, várias com logotipo da 
guarda mirim, listagem da classificação geral do processo seletivo da guarda mirim 
realizado em julho de 2011, tudo que à época encontrava-se sob a guarda e responsabilidade 
dos indiciados. Acrescente-se com relação ao primeiro indiciado o desatendimento à Ordem 
de Serviço nº 63/2011, por não ter encaminhado documento no prazo legal e sequer 
responder ao cumprimento da ordem legal. 

 
Artigo 2º- Constituir Comissão Processante integrada pelos 

servidores de carreira: 
 

Presidente.............. Marcos Roberto de Souza - matr. 3385-5 
Membro................. Carla Thenize Gilbon Alves - matr. 5355-4 
Membro................. Maura Cristina Porpino da Silva – matr. 3195-0 

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

    
 

São Sebastião,        30     de setembro de 2011. 
 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito Municipal 
 
 

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

 


