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P O R T A R I A 

 
Nº 1397/2018 

 
 
 

“Dispõe sobre retificação da Portaria nº 1252/2018.” 
 
 

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe confere o 

artigo 69, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 

CONSIDERANDO que no Processo Administrativo Disciplinar nº 8894/2015, foi apontado que a admissão 

do servidor Daniel de Almeida foi condicionada ao tratamento de sua disfonia; 

CONSIDERANDO que o servidor iniciou o tratamento em setembro de 2016, sendo solicitado seu retorno 

para reavaliação em dezembro do mesmo ano e, pelo relato da fonoaudióloga Dra. Priscila, o servidor não atendeu as 

recomendações e nem as convocações para avaliações, descumprindo um dever elencado no artigo 205, II e IV da LC 

146/2011, ficando sujeito à aplicação de penalidades disciplinares do mesmo diploma legal, com consequências agravadas 

por estar em estágio probatório, 

 
R E S O L V E 

 
 

Artigo 1º- Retificar o artigo 1º da Portaria nº 1252/2018, que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor Daniel de Almeida, com a 

finalidade de apurar infração aos incisos II e VI do artigo 205 da Lei Complementar 146/2011, sujeito as penalidades 

elencadas no mesmo diploma legal, compondo a seguinte Comissão para apurar e concluir os trabalhos: 

Presidente: Marcelo Torres Santos, matrícula nº 5467-4, Fiscal de Posturas; 

Membro: Marília de Jesus Santana, matrícula nº 6955-8, Assistente Administrativo; 

Membro: Maila Christine Gibbon Costa, matrícula nº 2103-2, Escriturária.” 

 

Artigo 2° - A Comissão Processante terá a incumbência de apurar todos os fatos de maneira minuciosa 

promovendo o uso de todas as medidas necessárias a tal fim, garantindo ao servidor indiciado o direito constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, devendo ser concluído o trabalho no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual 

período, fazendo jus ao recebimento da gratificação, na conformidade com o artigo 147 da LC 146/11. 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 21 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


