
   

 

 
 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

 

 

PORTARIA Nº 2086 
de 10 de setembro de 2018 

 
 

 

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA, Prefeito Municipal de Mostardas, no uso 

de suas atribuições legais, atendendo ao que consta no processo nº 748/2018 e com base no disposto 

nos artigos 171 e 172, inciso II, da Lei Municipal nº 1550, de 30 de outubro de 2001 e, 
 

Considerando o parecer no Protocolo Interno nº 078/2018,  

 

R E S O L V E:  
 

 

Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ao 

servidor CLAUDECI PACHECO DA SILVA, Motorista de Ambulância, Padrão V, Classe B, matrícula nº 

3153, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de apuração da responsabilidade 

decorrente dos prejuízos no veículo locado (ambulância) e no de terceiro, e mais quaisquer outros 

prejuízos que o Município venha a ter em razão da ocorrência, bem como o consequente ressarcimento, 

no montante de R$ 20.571,66 (vinte mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), 

referente ao conserto da ambulância, e de R$ 1.618,34 (um mil seiscentos e dezoito reais e trinta e 

quatro centavos), referente ao conserto do carro de terceiro, totalizando o valor de R$ 22.190,00 (vinte 

e dois mil cento e noventa reais). Os fatos narrados, se comprovados, tornam o servidor incurso em 

infração disciplinar prevista no artigo 143, incisos I e III; artigo 144, inciso XV, da Lei Municipal nº 1550, 

de 30 de outubro de 2001, que estabelece o Regime Jurídico. 
 

 

Art. 2º - Designa os servidores nomeados para comporem a Comissão 

Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, nomeada através da 

portaria nº 36775, de 27/07/2017, e portaria nº 1752, de 06/08/2018, que designa suplente para 

substituir titular, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito Municipal, no prazo de 

sessenta (60) dias. 
 

GABINETE    DO   PREFEITO    MUNICIPAL    DE    MOSTARDAS,    10   de   setembro    de    2018. 
 

COMUNIQUE-SE 

 
 
 
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 
Prefeito Municipal   

                                                                        

                                                               
 


