
PORTARIA N.º 976/2022 DE 28 DE JULHO DE 2022 

 

 

INSTAURA SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Legislação 

vigente, 

                                                                                                 

CONSIDERANDO o disposto no Memorando 74/2022, de 07 de julho de 2022 (do sistema 1Doc), 

firmado pela Srª. Daniela Arguilar Camargo, Secretária Municipal da Administração e Gestão; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Procedimento nº 01708.000.608/2020, instaurado pelo 

Ministério Público da Comarca de Agudo, a partir de denúncia anônima; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 002/2002, 

 

 

RESOLVE 

Art. 1.º Instaurar Sindicância Investigativa com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos 

e possível envolvimento de servidores públicos municipais, por ação ou omissão, na contratação da 

empresa B&N TELECOM, especialmente o direcionamento de serviços, a dispensa indevida e 

ilegal de processo licitatório, a criação de despesas indevidas com intuito de locupletamento e, por 

consequência, causar dano ao erário, bem como a utilização irregular de estruturas do Município 

(torres) pela empresa para exploração de serviços de internet na zona rural, sem a observância dos 

procedimentos legais pertinentes (p. ex., publicação de edital para habilitação e seleção dos 

interessados a explorarem o serviço). 

 

Art. 2.º Ficam designados os membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar e Especial, nomeados pelo Decreto 152/2021, art. 3º, inciso I, alínea “b” 

e art. 3º, inciso II, alíneas “a” e “c”, para sob a Presidência do Servidor CHARLES DALCIN, cargo 

de Secretário de Escola, matrícula 1442, constituírem a Comissão Processante, a qual deverá apurar 

os fatos narrados no art. 1.º e encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito Municipal no prazo 

previsto na Lei Complementar 002/2002. 

 

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO, aos 28 de julho de 2022. 

 

 

 

                LUIS HENRIQUE KITTEL 

             Prefeito do Município de Agudo 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

Sec. Mun. da Administração e Gestão 
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