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 P O R T A R I A 
 
 Nº  081/2012 

 
 

“Instaura Processo Administrativo 
Disciplinar e constitui comissão” 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo nº. 227 da Lei Complementar 
nº.146/2011 e considerando o constante no Processo Administrativo n° 762/2012 

 
 

R E S O L V E: 
 

Artigo 1º- DETERMINAR a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 
para apurar ocorrência de fatos envolvendo o servidor RAWLINSON DA SILVEIRA 
SILVÉRIO, Guarda Civil Municipal, matrícula nº 5834-3, conforme consta do Memorando nº 
GCM 012/12 anexo aos autos no qual se relata que ele, no dia 30 de dezembro p.p., 
encontrava-se de folga em trajes civis, quando foi vítima de roubo por vários indivíduos, que 
lhe desferiram golpes na cabeça com pedradas, levando sua bolsa contendo pertences 
pessoais como documentação, aparelho celular e dinheiro, bem como a arma de fogo da 
corporação, uma pistola calibre 380 cujo paradeiro não se logrou êxito em localizar, tendo 
incorrido o servidor nas tipificações dos artigos 194 O, IV, 194P, LIV ambos da Lei 
Complementar 86/200, sujeito às penalidades do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de São Sebastião. 

 
Artigo 2º- Constituir Comissão Processante integrada pelos servidores de 

carreira: 
 
Presidente   Andrea Pinheiro Grangeiro Silva – matr. 3073-2 
Membro   Andréia Lopardo – matr. 5070-9 
Membro   Eduardo Acien Ruiz – matr. 5136-5 
 

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 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao recebimento da 
gratificação, na conformidade do artigo nº 147 da Lei Complementar nº 146/2011. 

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

 
São Sebastião,  03  de fevereiro de 2012. 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 

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