
   

 

 
 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

 

 

PORTARIA Nº 2577 
de 07 de novembro de 2018 

 
 
 

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 
 

MARNE MATEUS VITORINO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Mostardas, em 

exercício, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao que consta no processo nº 853/2018 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 relatório da comissão e despacho do prefeito municipal no 

protocolo interno nº 354/2018,  

 

R E S O L V E:  
 

 

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

servidor SIDNEI JESUS ARAUJO DO AMARAL, Tesoureiro, Padrão VII, Classe C, matrícula nº 1008, 

lotado na Secretaria Municipal de Finanças (exercendo as funções de Secretário Municipal de 

Finanças), com a finalidade de apuração de falta funcional e esclarecimento do fato do mesmo ter 

fornecido à empresa Luiz Machado Araujo-ME os documentos necessários para participação de 

certame do órgão público para o qual trabalha, inclusive a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, na qual possui claros indícios de 

adulteração, caracterizando assim o exercício de atividades incompatíveis com o cargo público e a 

moralidade administrativa, devendo responder disciplinarmente. O fato narrado, se comprovado, torna o 

servidor incurso em infração disciplinar prevista no artigo 143, inciso IX, e artigo 144, inciso XVIII, 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, 27/07/2017, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito Municipal, no 

prazo de sessenta (60) dias. 
 

GABINETE    DO   PREFEITO    MUNICIPAL    DE    MOSTARDAS,    07   de   novembro    de    2018. 
 

COMUNIQUE-SE 

 
 

 
MARNE MATEUS VITORINO DE SOUZA 

Prefeito Municipal em exercício                                                                                                                                    

  
 


