
PORTARIA N.º 1042/2022 DE 22 DE AGOSTO DE 2022 

 

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR 

 

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 e, 

 

CONSIDERANDO, o disposto no Memorando n.º 185/2022, de 17 de julho de 2022 e no 

Memorando n.º 569/2022, de 10 de agosto de 2022, ambos firmados pelo Sr. Giovane 

Rodrigo Friedrich Neu, Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental; 

 

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Complementar 002/2002, 

   

RESOLVE 

Art. 1.º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para investigar a conduta do Servidor 

ESTEVAN MAURICIO SEIBERT, cargo de Motorista, matrícula 2533, pelo envolvimento 

nos seguintes fatos: 

I – durante o ano de 2022, em diversas oportunidades, em horários e datas não 

suficientemente esclarecidos, o indiciado deixou se cooperar com a equipe de trabalho, 

negando-se a realizar as tarefas que lhe eram atribuídas, sob argumento de que não estaria 

recebendo salário justo, sugerindo que deveria fazer ao menos 03 (três) viagens semanais para 

fora do município com intuito de obter diárias, como forma de aumentar / complementar o 

salário, cujo fato, em tese, infringe os deveres funcionais previstos nos incisos I, II, III, IV, IX 

e XV do art. 143; caput e incisos IV e XV do art. 144; incisos III, V e XIII do art. 158, todos 

da Lei Complementar 002/2002 (Regime Jurídico); 

II – no mês de junho de 2022, enquanto o Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão 

Ambiental esteve em viagem para Brasília, por conta própria e sem qualquer autorização, o 

indiciado contratou conserto de caminhão de propriedade do ente público, em oficina 

localizada fora do Município de Agudo e sem a realização de pesquisa de preços, em total 

inobservância da Lei de Licitações, resultando em despesa aproximada de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), cujo fato, em tese, infringe os deveres funcionais previstos nos incisos I, II, 

III, IV e VII do art. 143; caput e incisos I e XV do art. 144; incisos I, V, X e XIII do art. 158, 

todos da Lei Complementar 002/2002 (Regime Jurídico); 

III – no mês de julho de 2022, o indiciado estacionou veículo da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental na Rua Marechal Deodoro, nas adjacências das 

Cooperagudo, em local exclusivo para motocicletas, em total inobservância à legislação 

vigente, cujo fato, além de ilegal, gerou enorme repercussão negativa nas redes sociais, o que, 

em tese, infringe os deveres funcionais previstos nos incisos I, II, III e IX do art. 143; caput e 

inciso XV do art. 144; inciso XIII do art. 158, todos da Lei Complementar 002/2002 (Regime 

Jurídico); 



IV – no dia 09 de agosto de 2022, na clandestinidade e sem o consentimento ou 

autorização, o indiciado gravou conversa privada sua com o Secretário de Desenvolvimento 

Rural e Gestão Ambiental, Sr. Giovane Rodrigo Friedrich Neu, divulgando o áudio, em 

seguida, em grupo de whatsapp, agindo em total desrespeito para com o superior hierárquico, 

cujo fato, em tese, infringe os deveres funcionais previstos nos incisos II, III, IV e IX do art. 

143; caput e inciso X do art. 144; incisos III e XIII do art. 158, todos da Lei Complementar 

002/2002 (Regime Jurídico). 

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, 

alíneas “a”, “b” 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 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal  

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

Secretária de Administração e Gestão  
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