
   

 

 
 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

 

 

 

PORTARIA Nº 1255 
de 18 de junho de 2018 

 
 
 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA 

PORTARIA Nº 1006, DE 15 DE MAIO DE 2018 
 
 

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

de suas atribuições legais e, 
 

Considerando a ata de reunião constante da página 200 do protocolo interno nº 

458/2018 e o memorando nº 529/2018, da Secretaria Municipal de Saúde,  
 

 

R E S O L V E:  
 
 

Art. 1º - O artigo 1º da portaria nº 1006, de 15 de maio de 2018, passa a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ao 

servidor ARI OLIVEIRA DA SILVEIRA, Motorista de Ambulância, Padrão V, Classe B, matrícula nº 2837, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de apuração de divergências de rotas 
realizadas pelo servidor supracitado, tendo em vista denúncia anônima de que o mesmo estaria usando 
veículo da Prefeitura Municipal de Mostardas para fins particulares.  

 

Segue em anexo cópia das planilhas de viagem, juntamente com os relatórios 
retirados do sistema de rastreamento veicular: 

 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 02/04/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital Santa Rita da 
Santa Casa de Misericórdia no bairro Independência, às 07:15:07, e no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre no bairro Santa Cecília, às 07:23:07, o veículo se deslocou até a Rua do Stringhini no bairro 
Hípica, onde chegou às 08:10:14, percorrendo uma distância de aproximadamente 16,7 km, 
permanecendo ali até às 12:06:16, de onde retornou para o Hospital Santa Rita da Santa Casa de 
Misericórdia, às 12:49:16, percorrendo uma distância de aproximadamente 17,4 km, ou seja, 
aumentando o percurso em torno de 34,1 km, aparentemente desnecessário; 
 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 09/04/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre no bairro Santa Cecília, às 10:46:20, o veículo se deslocou até a Rua do Stringhini no bairro 
Hípica, onde chegou às 11:25:20, percorrendo uma distância de aproximadamente 16,7 km, 
permanecendo ali até às 11:29:23, em seguida deslocou-se até a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Moradas da Hípica na Rua Geraldo Tollens Linck, onde chegou às 11:40:53, percorrendo 
uma distância de aproximadamente 3,3 km; às 11:54:51 retornou até a residência na Rua Stringhini, 
onde chega às 12:06:46, percorrendo uma distância de 3,3 km e permanecendo no endereço até às 
14:19:25, retornando para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, às 15:03:25, percorrendo uma 
distância de aproximadamente 16,7 km, ou seja, aumentando o percurso em torno de 40 km, 
aparentemente desnecessário; 
 

 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 20/04/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital Nossa Senhora da 
Conceição no bairro Cristo Redentor, às 06:27:15, e no Hospital Santa Rita da Santa Casa de 
Misericórdia, aproximadamente às 06:48:15, o veículo se deslocou até a Rua do Stringhini no bairro 
Hípica, onde chegou às 07:15:44, percorrendo uma distância de aproximadamente 17,4 km, 
permanecendo ali até às 07:35:05, em seguida deslocou-se até a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Moradas da Hípica na Rua Geraldo Tollens Linck, onde chegou às 07:50:21, percorrendo 
uma distância de aproximadamente 3,3 km; às 08:06:52 retornou até a residência na Rua Stringhini, 
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onde chega às 08:14:30, percorrendo uma distância de 3,3 km e permanecendo no endereço até às 
09:49:00, retornando para o Hospital São Francisco da Santa Casa de Misericórdia, às 10:28:00, 
percorrendo uma distância de aproximadamente 17,4 km, ou seja, aumentando o percurso em torno de 
41,4 km, aparentemente desnecessário; 
 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 25/04/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre no bairro Santa Cecília, às 13:50:26, e no Instituto de Cardiologia na bairro Santana, às 
14:04:26, o veículo se deslocou até a Rua do Stringhini no bairro Hípica, onde chegou às 14:31:44, 
percorrendo uma distância de aproximadamente 14,6 km, permanecendo ali até às 16:47:15, retornando 
para o Instituto de Cardiologia às 17:50:09, percorrendo uma distância de aproximadamente 14,6 km, ou 
seja, aumentando o percurso em torno de 29,2 km, aparentemente desnecessário; 
 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 27/04/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre no bairro Santa Cecília, às 09:10:58, aproximadamente, e na Central de Consultas no 
Centro Histórico, às 09:34:58, aproximadamente, o veículo se deslocou até a Rua do Stringhini no bairro 
Hípica, onde chegou às 10:39:54, percorrendo uma distância de aproximadamente 17,6 km, 
permanecendo ali até às 10:48:25, em seguida deslocou-se até a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Moradas da Hípica na Rua Geraldo Tollens Linck, onde chegou às 11:07:39, percorrendo 
uma distância de aproximadamente 3,3 km; às 11:21:43 retornou até a residência na Rua Stringhini, 
onde chega às 11:26:09, percorrendo uma distância de 3,3 km e permanecendo no endereço até às 
11:36:48, retornando para a Central de Consultas, às 12:15:48, percorrendo uma distância de 
aproximadamente 17,6 km, ou seja, aumentando o percurso em torno de 41,8 km, aparentemente 
desnecessário; 
 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 02/05/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre no bairro Santa Cecília, às 08:34:27, aproximadamente, e no Centro Histórico, às 08:56:54, 
onde permaneceu até às 10:25:22, o veículo se deslocou até a Rua do Stringhini no bairro Hípica, onde 
chegou às 10:41:22, percorrendo uma distância de aproximadamente 16,7 km, permanecendo ali até às 
11:03:08, em seguida deslocou-se até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Moradas da Hípica na 
Rua Geraldo Tollens Linck, onde chegou às 11:17:29, percorrendo uma distância de aproximadamente 
3,3 km; às 12:00:52 retornou até a residência na Rua Stringhini, onde chega às 12:08:50, percorrendo 
uma distância de 3,3 km e permanecendo no endereço até às 12:25:44, retornando para o Hospital de 
Clínicas, às 12:59:44, percorrendo uma distância de aproximadamente 16,7 km, ou seja, aumentando o 
percurso em torno de 40 km, aparentemente desnecessário; 
 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 04/05/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital São Lucas da 
PUCRS no bairro Jardim Botânico, às 05:55:04, aproximadamente, e no Hospital Nossa Senhora da 
Conceição no bairro Cristo Redentor, às 06:12:04; o veículo parou na Praça José Maurício no bairro 
Passo D’Areia, às 06:27:37, onde permaneceu por aproximadamente 45 minutos; a partir das 07:13:34, 
o veículo fez um deslocamento até o Largo Eduardo Zaccaro Faraco no bairro Santa Cecília, onde 
chegou às 07:26:29, permanecendo ali até às 09:08:39; a partir deste horário o veículo segue em 
direção à Rua do Stringhini no bairro Hípica, onde chegou às 09:37:17, percorrendo uma distância de 
aproximadamente 15,8 km, permanecendo ali até às 10:37:15, de onde retornou retornando para o 
Hospital São Lucas da PUCRS, às 11:07:15, percorrendo uma distância de aproximadamente 16,5 km, 
ou seja, aumentando o percurso em torno de 32,3 km, sem contar os 8,5 km do Hospital Nossa Senhora 
da Conceição no bairro Cristo Redentor até o Largo Eduardo Zaccaro Faraco no bairro Santa Cecília, 
aparentemente desnecessário; 
 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 07/05/2018, chama a atenção o fato de após ter largado paciente no Hospital São Lucas da 
PUCRS no bairro Jardim Botânico, às 07:10:13, aproximadamente, o veículo se desloca até o Largo 
Eduardo Zaccaro Faraco no bairro Santa Cecília, onde permanece parado das 07:22:13 até às 08:13:54; 
a partir deste horário o veículo segue em direção à Rua do Stringhini no bairro Hípica, onde chegou às 
09:02:21, percorrendo uma distância de aproximadamente 17,6 km, permanecendo ali até às 10:27:34; 
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percorre mais 4,7 km até o Camelódromo da Restinga e retorna mais 4,7 km para a Rua do Stringhini, 
às 10:41:32, onde permanece até às 11:19:36; deixa o endereço da Rua do Stringhini às 11:19:36 e vai 
até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Moradas da Hípica, na Rua Geraldo Tollens Linck, onde 
chega às 11:28:07, e percorre3,3 km; permanece no local até às 12:03:11 e retorna outros 3,3 km até a 
Rua do Stringhini, às 12:14:23; o relatório indica que às 13:14:47 o carro dá uma volta e retorna às 
13:21:00; novamente, às 14:05:10 dá outra volta e retorna às 14:10:28; finalmente, às 14:48:05, o carro 
deixa o endereço e percorre 22,8 km até o Hospital Cristo Redentor, onde chega às 15:50:29; analisando 
o relatório, é possível perceber que o veículo rodou em torno de 67,4 km, aparentemente desnecessário; 
 

- analisando a planilha de viagem mais relatório de rastreamento veicular referente ao veículo IWZ 6278, 
do dia 23/05/2018, chama a atenção o fato de após ter largado pacientes no Hospital Nossa Senhora da 
Conceição no bairro Cristo Redentor e na Escola Cerepal no bairro Passo D’Areia, o veículo se deslocou 
até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Moradas da Hípica na Rua Geraldo Tollens Linck, onde 
chegou às 07:47:34, percorrendo uma distância de aproximadamente 23,6 km; às 08:04:07 vai até a 
residência na Rua do Stringhini no bairro Hípica, percorrendo 3,3 km, onde chega às 08:15:19, 
permanecendo neste endereço até às 09:01:05, retornando para a Escola Cerepal, percorrendo uma 
distância de aproximadamente 21 km, ou seja, aumentando o percurso em torno de 47,9 km, 
aparentemente desnecessário. 
 

Segue em anexo ao presente processo: 
 

- relatório relógio ponto de 1º/04/2018 a 23/05/2018; 
- cópia das planilhas de viagem dos dias 02/04, 09/04, 20/04, 25/04, 27/04, 02/05, 04/05, 07/05 e 23/05; 
- cópia das autorizações de diárias dos dias 02, 09, 20, 25 e 27 de abril de 2018, e 02, 04, 07 e 23 de 
maio de 2018; 
- cópia dos relatórios de rastreamento veicular referente aos dias 20, 25, 27 de abril de 2018, e 04 e 23 
de maio de 2018. 
 

Os fatos narrados, se comprovados tornam o serviço incurso em infração 
disciplinar prevista no artigo 143, incisos I, III, IV, VII, c/c artigo 144, incisos I, X, da Lei Municipal nº 
1550, de 30 de outubro de 2001, que estabelece o Regime Jurídico.” 

 

 

 

Art. 2º - As demais disposições da portaria nº 1006, de 15 de maio de 2018, 

permanecem inalteradas. 
 
 

GABINETE    DO   PREFEITO    MUNICIPAL    DE    MOSTARDAS,    xx   de   junho    de    2018. 
 

 

COMUNIQUE-SE 
 

 
 

 
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 
Prefeito Municipal   

   
 
 

                                                                                                        
   

 

 


