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PORTARIA Nº 0261 
de 18 de fevereiro de 2019 

 

 

 
 

 

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE 

SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA 
 

 
 

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

suas atribuições legais, atendendo ao que consta no processo nº 146/2019 e com base no 

disposto nos artigos 171 e 172, inciso I, da Lei Municipal nº 1550, de 30/10/2001 e, 

Considerando o Memorando nº 36/2019, da Procuradoria do Município,  

 

R E S O L V E:  
 

 

Art. 1º - Determinar a instauração de SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA com o objetivo 

de apuração da responsabilidade acerca da entrega de peças pela empresa Mateus Domingos 

Cardoso-ME, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 163/2018, que tem por objeto a 

contratação de horas técnicas de mecânica em geral, onde a empresa em questão afirma que não 

está em seu poder peças pertencentes à Prefeitura Municipal de Mostardas, ao mesmo tempo em 

que a Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito do município afirma que 

tais peças foram entregues à empresa supracitada. Segue relação de veículos e respectivas 

peças faltantes, objeto da presente sindicância: 

- veículo placas IWT 3885 (retroescavadeira): falta transmissão completa, exceto carcaça frontal e 

tampa traseira da transmissão; 

- veículo placas ILV 9805 (caminhão Agrale 7500): falta bloco completo do motor, exceto os quatro 

cabeçotes; 

- veículo ISP 9458 (caminhão Agrale 13000): falta coroa e pinhão com seus respectivos 

rolamentos e caixa satélite completa do diferencial.  

 

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 de julho de 2017, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito 

Municipal, no prazo de trinta (30) dias. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
GABINETE    DO   PREFEITO    MUNICIPAL    DE    MOSTARDAS,    18  de   fevereiro   de  2019. 
 

 

 

 

COMUNIQUE-SE 

  

 
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 
   Prefeito Municipal 

 
 


