
   

 

 
 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

 

 

PORTARIA Nº 2587 
de 09 de novembro 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 901/2018 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 memorando nº 963/2018, da Secretaria Municipal de Saúde,  

 

R E S O L V E:  
 

 

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

JORGE ELIAS SOARES DOS SANTOS, Motorista de Ambulância, Padrão V, Classe C, matrícula nº 2217, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de apuração de falta funcional e esclarecimento dos fatos a seguir 
relatados:  

 

- durante viagem realizada nos dias 07 e 08 de outubro de 2018, no veículo Amarok, placas IYG 0234, conduzido 
pelo servidor supracitado, conforme relatórios anexos ao presente processo, é possível observar que durante o 
percurso da viagem Mostardas/Osório/Mostardas, o veículo em questão, em vários momentos, transitou em 
velocidade superior à máxima permitida (80 Km/h) na rodovia BR 101; 
 

- conforme relatório geral, a distância aproximada percorrida no percurso foi de 329 quilômetros e, conforme 
relatório fracionado, a velocidade máxima dos trechos chegou a 156 Km/h, 136 Km/h e 140 Km/h, 
respectivamente; 
 

- conforme horário de saída e de chegada, o trajeto de 329 quilômetros foi realizado no tempo de 6 horas e 10 
minutos; 
 

- segundo relatório de paradas, houve duas paradas durante todo o percurso, sendo uma de 2 horas e 30 minutos, 
conforme letra C, e outra de 42 minutos, conforme letra D do relatório, totalizando 3 horas e 12 minutos; assim 
pode-se afirmar que o veículo levou o tempo de 2 horas e 58 minutos para realizar o percurso; 
 

- o motivo da viagem foi remoção de paciente para avaliação pediátrica no Hospital São Vicente de Paula em 
Osório, sem nenhum indicativo de urgência pelo médico plantonista, não havendo justificativa para as altas 
velocidades registradas; 
 

 

- a abertura de procedimento disciplinar faz-se necessária, tendo em vista a necessidade de registro e apuração 
dos fatos, os quais colocam em risco a vida das pessoas, bem como incorrem em infração prevista na legislação 
de trânsito;   
 

- os fatos narrados, se comprovados, tornam o servidor incurso em infração disciplinar prevista no artigo 143, 
incisos I, III e VII, e artigo 144, inciso XV, da Lei Municipal nº 1550, de 30 de outubro de 2001, bem como no artigo 
128, incisos I, II e III do Código de Trânsito Brasileiro. 
 

 

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,    09   de   novembro    de    2018. 
 

COMUNIQUE-SE 

 
MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 

Prefeito Municipal   
                                                                                                                                 

   

 


