
 
 

 

PORTARIA N° 1048/2020 
 
 
Determina a aplicação da penalidade de 
advertência e ressarcimento aos cofres 
públicos. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA – RS, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no Processo Administrativo Especial n° 005/2020, 
instaurado pela Portaria n° 217/2020, determina: 

  I – Que seja aplicada a penalidade de advertência à Sra. Lenise Sabbadin, 
com fundamento no artigo 87, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993. 

  II – O ressarcimento aos cofres públicos do Município de Serafina Corrêa, no 
valor de R$ 1.329,16 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), com 
guia de código de barras junto a Tesouraria ou em órgão conveniado, sendo que o valor 
deve ser corrigido a partir da data do primeiro pagamento efetuado, os juros, por sua vez, 
devem ser aplicados a partir da citação. 

  III – A abertura de Sindicância Investigatória – Processo nº 019/2020, 
visando identificar os servidores que deram causa a falha administrativa no preenchimento 
do Quadro Demonstrativo de Preços e Média – Cotação 01209/19 e no preenchimento do 
Edital de Licitação nº 076/2019, quando da não observação dos valores correspondentes ao 
peso de 500 gramas para os itens 27 (massa fresca tipo cabelo de anjo), 28 (massa fresca 
tipo espaguete médio) e 29 (massa fresca tipo macarrão). 

  IV – Que os autos sejam encaminhados à Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pelo Decreto Municipal nº 
875/2020, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório 
final. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 19 de novembro de 2020. 
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