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P O R T A R I A 
 

 Nº 217/2020 
 

 

 

“Dispõe sobre instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar e Constitui Comissão”. 
 

 
 

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

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

Considerando decisão do TCE-SP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos autos 

do Processo n° 001483.989.18 que julgou ilegal readmissão de servidor público municipal; 

Considerando a constatação de emissão de parecer jurídico nos autos do processo de 

readmissão nº 9992/2012, afrontando o artigo 37, inciso II da Constituição/88 artigo 19 do ADCT – Atos 

das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante nº 43/2015 do Supremo Tribunal 

Federal; 

Considerando Termo de Julgamento exarado nos autos do Processo Disciplinar nº 

2057/2019, item “b”. 

  
R E S O L V E: 

 
 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, face do servidor público 

municipal, MARCELO LUÍS DE OLIVEIRA, Inspetor Fiscal de Rendas, matrícula 2110-5, com a 

finalidade de apurar suposta infração ao artigo 205, incisos I e III, artigo 206, inciso XIV, e artigo 219, 

incisos IV e XII, todos da LCM 146/2011, sujeitando-se as penalidades previstas no artigo 214 e artigo 

219, por incursão nos incisos IV e XII do mesmo Diploma Legal, conforme fatos narrados no 

procedimento administrativo disciplinar nº 64/2020. 

 

Artigo 2º - Designar a seguinte Comissão para ordenar, apurar e concluir os trabalhos: 

Presidente: Rogério Sampaio, matrícula: 6445-9, Engenheiro 40h. 

Membro: Alan Simeão Santana, matrícula: 6122-0, Assistente de Serviços Administrativos. 

Membro: Luiza Fernandes Goes, matrícula: 6373-8, Servente. 
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Artigo 3º - A Comissão processante terá a incumbência de apurar todos os fatos de 

maneira minuciosa promovendo 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 LCM 146/2011. 

 

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

 

 
São Sebastião, 17 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


