
  

 

 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

                                                                                                                  
P O R T A R I A 

 
Nº  845/2020 

 
 

" Dispõe sobre Prorrogação de Procedimento Administrativo 

Disciplinar e de Sindicância 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 o Decreto Municipal nº 7707/2020 que em seu artigo 3º determinou a 

suspensão por prazo indeterminado o atendimento ao público em todas as repartições públicas municipais, 

fundacionais e autárquicas, exceto os serviços essenciais de saúde, segurança, defesa civil municipal, limpeza 

urbana e transporte público, bem como dos serviços imprescindíveis para a continuidade da gestão pública em 

geral, a partir do dia 23 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7799/2020 que dispõe sobre a retomada de contagem 

de prazos processuais administrativos disciplinares e de sindicâncias da corregedoria da Secretaria de Assuntos 

Jurídicos; 

CONSIDERANDO a necessária a prorrogação dos Procedimentos abaixo relacionados, para 

continuidade dos trabalhos sobrestados em razão da Pandemia de COVID-19, 

 
R E S O L V E 

 
Artigo 1° - Prorrogar o prazo de conclusão dos procedimentos administrativos correcionais abaixo 

relacionados, contado o prazo a partir do termo inicial da vigência do Decreto Municipal nº 7799/2020 de 11 de 

maio de 2020. 

Procedimento Nº Processo Portaria Instauradora Prazo Prorrogação 

Disciplinar 16881/2019 220/2020   90 (noventa) dias 

Disciplinar 14436/2019 122/2020   90 (noventa) dias 

Disciplinar 16879/2019 217/2020   90 (noventa) dias 

Disciplinar 15597/2019 138/2020   90 (noventa) dias 

Disciplinar 64/2020 219/2020   90 (noventa) dias 

Disciplinar 15596/2019 137/2020   90 (noventa) dias 

Sindicância 16882/2019 222/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 16880/2019 216/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 16662/2019 214/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 16883/2019 299/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 16885/2019 216/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 16886/2019 225/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 16884/2019 221/2020 60 (sessenta) dias 
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Sindicância 65/2020 218/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 402/2020 429/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 3350/2020 563/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 2222/2020 428/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 13567/2019 366/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 1061/2020 321/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 16663/2019 213/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 15365/2019 212/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 15595/2019 136/2020 60 (sessenta) dias 

Sindicância 14616/2019 134/2020 60 (sessenta) dias 

 

  

Artigo 2° - As Comissões deverão rigorosamente observar durante as audiências todas as 

medidas sanitárias de proteção com uso de máscaras, higienização das mãos e disposição das pessoas com 

distanciamento seguro entre si. 

 

Artigo 3º – As Comissões terão a incumbência de apurar todos os fatos de maneira minuciosa 

promovendo o uso de todas as medidas necessárias a tal fim, devendo ser concluídos os trabalhos no prazo 

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

 

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

 

 

São Sebastião, 12  de maio de 2020. 
 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


