
PORTARIA N.° 384/2021

Determina  o  ressarcimento  a  requerente
conforme  Processo  Administrativo  Especial
n°  024/2020  e  a  abertura  de  Processo
Administrativo Especial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA,  no uso de suas atribuições

legais, com  fundamento  no  Processo  Administrativo  Especial  n°  024/2020,  instaurado  pela

Portaria n° 1040/2020 e, de acordo com o relatório final da Comissão Processante, determina:

Art.  1º O  ressarcimento  a  Sra.  Sheila  Juliete  Gomes  Garcia,  no  valor  de  R$

1.990,00  (um  mil,  novecentos  e  noventa  reais),  a  serem  pagos  na  conta  bancária  de  sua

titularidade, pelos danos causados ao veículo Hyundai/ HB20, de placas FNS-1673, que estava

estacionado na Rua Vêneto – Serafina Corrêa, quando foi atingido por pedras arremessadas no

momento em que os funcionários terceirizados efetuavam o corte de grama, utilizando roçadeiras.

Art. 2º A abertura de Processo Administrativo Especial –  Processo nº 012-2021,

em  desfavor  de  empresa  ALC  Serviços  de  Limpeza  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

10.265.644/0001-65,  visando  o  ressarcimento  aos  cofres  públicos,  tendo  em vista  os  valores

despendidos com o ressarcimento da munícipe e o fato do veículo ter sido atingido por uma pedra

lançada por roçadeira no momento em que era efetuado o corte de grama por funcionários da

referida empresa no local.

Art. 3º Que os autos sejam encaminhados à Comissão Permanente de Sindicância

e Processo Administrativo Disciplinar e Especial,  designada pelo Decreto n° 875/2020, ficando

estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de relatório final.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 13 de abril de 2021.
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