
CONCLUSÕES DE SINDICÂNCIAS E INQUÉRITOS – CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – ANO 2019 (até 09/04/2019)

PROCESSO Nº ASSUNTO PENALIDADE

2018/9027 furto de bem de propriedade do município processo arquivado
2016/23567 deixar de observar normas legais e regulamentos advertência verbal

2017/44839 suspensão

2018/22259 abandono de cargo demissão

2017/16254 processo arquivado

2017/36490 averiguação de desvio de material de subprefeitura processo arquivado

2017/41158 processo arquivado

2017/36752 processo arquivado X

2018/303 repreensão

2017/52017 deixar de observar normas e regulamentos advertência verbal

SUGESTÕES 
ADMINISTRATIVAS

deixar de usar de discrição/ deixar de tratar com 
urbanidade as partes/deixar de respeitar e acatar seus 
superiores hierárquicos e obedecer às suas 
ordens/comprometer a dignidade e o decoro da função 
pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar a 
eficiência do serviço/referir-se do modo depreciativo 
às autoridades e a atos da administração, em 
informação, parecer ou despacho

averiguação de uso e exposição indevidos de uniforme 
oficial

averiguação de denúncia de agressão por parte de 
servidor municipal
averiguação de falsificação de assinaturas em 
atestado médico

deixar de desempenhar pessoalmente, com zelo e 
presteza, os encargos que lhe competirem/ deixar de 
observar normas e regulamentos/comprometer a 
dignidade e o decoro da função pública/ ferir a 
disciplina e a hierarquia/ prejudicar a eficiência do 
serviço/ exercer atribuições diferentes das definidas 
como próprias do cargo ou função em que esteja 
legalmente investido



2017/30069 X

2018/12783 deixar de observar normas e regulamentos advertência X

2017/27778 processo arquivado

2017/25938 deixar de observar normas e regulamentos advertência verbal
2018/28415 acidente envolvendo maquinário do município processo arquivado
2018/27468 abandono de cargo – servidor regido pela CLT demissão
2017/36490 averiguação de denúncia de desvio de doações processo arquivado

2018/12784 processo arquivado

2018/3385 disparo de arma de fogo durante ocorrência processo arquivado

2017/42874 processo arquivado

2018/9741 processo administrativo disciplinar X

2018/50663 demissão

2018/26964 processo arquivado X

2018/25412 processo arquivado X

deixar de ser pontual/deixar de usar de discrição/ 
deixar de tratar com urbanidade as partes/deixar de 
desempenhar pessoalmente, com zelo e presteza, os 
encargos que lhe competirem/deixar de observar 
normas e regulamentos/ deixar de respeitar seus 
superiores hierárquicos/ deixar de manter espírito de 
cooperação e solidariedade com os colegas de 
trabalho/ comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ 
prejudicar a eficiência do serviço/promover 
manifestação de apreço ou desapreço na repartição

suspensão, repreensão e 
advertência

averiguação de realização de obra pública em área 
doada ao município

acidente de trânsito envolvendo caminhão do 
município

acidente de trânsito entre dois caminhões do 
município

deixar de manter assiduidade/deixar de desempenhar 
pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que 
lhe competirem/deixar de ser leal às instituições a que 
servir/deixar de preservar espírito de cooperação e 
solidariedade com os colegas de 
trabalho/comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ 
prejudicar a eficiência do serviço/proceder de forma 
desidiosa no desempenho das funções/deixar de 
comparecer ao serviço sem causa justificada

deixar de comparecer ao serviço sem causa 
justificada/abandono de cargo
averiguação de saques indevidos de pensão após 
morte
averiguação de saques indevidos de pensão após 
morte



2018/42587 suspensão X

2016/48858 processo arquivado X

2018/24236 advertência X

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar 
de ser leal às instituições que servir/ deixar de observar 
normas e regulamentos/deixar de respeitar e acatar seus 
superiores hierárquicos e de obedecer às suas 
ordens/comprometer a dignidade e o decoro da função 
pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar a 
eficiência do serviço/ausentar-se do serviço durante o 
expediente sem prévia autorização/opor resistência 
injustificada ao andamento de documento ou processo ou 
execução de serviço/proceder de forma desidiosa no 
desempenho de suas funções/deixar de comparecer ao 
serviço sem causa justificada/ participar de atos de 
sabotagem contra o serviço público

averiguação de desaparecimento de bem de 
propriedade do município
acidente de trânsito envolvendo veículo do município – 
danos materiais
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