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 P O R T A R I A 
 
 Nº  220/2013 

 

 

 
“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 146/2011 e considerando o constante no 
Processo Administrativo n° 15.384/12: 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
Artigo 1º- DETERMINAR a instauração do Processo Administrativo Disciplinar para apurar falta á 
escalada de serviço do servidor GCM FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ, matrícula nº 5824-6 no dia 30 de 
novembro de 2012, conforme consta da Parte SVDIA nº 153, bem como por ter desobedecido a ordem 
do Comandante da Corporação e ainda por ter abandonado o turno de trabalho no dia 03 de 
dezembro, a partir das 13 horas, sendo que tomou ciência expressa de que sua saída não estava 
autorizada, faltando também no dia 04 de dezembro para o qual estava escalado, prejudicado o 
trabalho da corporação, deixando de cooperar com os companheiros de trabalho, descumprindo as 
normas legais e as ordens de seu superior, incorrendo desta forma nas tipificações do artigo 205, I, 
III, IV, IX e X e artigo 206, I e XIV, todos da Lei Complementar 146/2011, sujeito às penalidades do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião. 
 
Artigo 2º Constituir Comissão Processante integrada pelos servidores de carreira: 
 

Presidente:  Ana Paula Gobersztejn  – matr. 3199-2 
Membro:   Marcelene Furtado Neves de Oliveira – matr. 5711-8 
Membro: Eliana Tavolaro Nascimento – matr. 4546-2 

 
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 147 da Lei 146/2011. 
 
Artigo 4.º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 São Sebastião,         27      de fevereiro de 2013. 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

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


