
CONCLUSÕES DE SINDICÂNCIAS E INQUÉRITOS – CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – ANO 2018

PROCESSO Nº ASSUNTO PENALIDADE

2017/25175 sinistro envolvendo caminhão da frota municipal processo arquivado

2017/20605 aquisição de veículo com equipamento de hidrojateamento processo arquivado X

2016/48302 bens não localizados após inventário em escola municipal processo arquivado

2016/34846 suspensão/demissão

2017/26428 processo arquivado

2017/37051 processo arquivado

2017/22324 processo arquivado

2017/30456 desentendimento entre vice-prefeito e servidora processo arquivado
2017/26008 acidente de trânsito envolvendo ambulância do município processo arquivado
2016/17875 averiguação de doação de bens da CEF para a SMEL processo arquivado

2015/18604 atraso na apresentação de nota fiscal e recolhimento do INSS processo arquivado

2014020185 processo arquivado

2018/33497 suspensão

2017/27385 irregularidades na emissão de atestados médicos processo arquivado
2018/25545 acidente de trânsito envolvendo ambulância do município processo arquivado

SUGESTÕES 
ADMINISTRATIVAS

deixar de desempenhar pessoalmente, com zelo e presteza, os 
encargos que lhe competirem/deixar de ser leal às instituições a 
que servir/deixar de observar normas e regulamentos/deixar de 
manter coleção atualizada de leis, regulamentos e demais 
normas necessárias ao desempenho de suas 
atribuições/comprometer a dignidade e o decoro da função 
pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar a eficiência do 
serviço/atuar como procurador ou intermediário junto às 
repartições municipais/valer-se do cargo para lograr proveito 
pessoal em detrimento da dignidade da função/valer-se da 
qualidade de servidor para desempenhar atividades estranhas às 
funções ou lograr proveito pública/exercer cargo, emprego ou 
função em empresa que tenha relações industriais ou comerciais 
com o Município, em matéria que se relacione com a finalidade 
da repartição em que esteja lotado

adoção de procedimentos inadequados em atendimentos a 
pacientes, por servidor médico
averiguação de desvio de função durante o estágio 
probatório
averiguação de recebimento indevido de gratificação por 
servidora municipal

pagamento de fatura fraudulenta de operadora de telefonia 
por induzimento a erro
deixar de usar de discrição/comprometer a dignidade e o 
decoro da função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ 
prejudicar a eficiência do serviço



2017/21922 suspensão

2017/29066 processo arquivado X

2017/26519 acidente envolvendo caminhão de propriedade do município processo arquivado X

2017/44430 suspensão X

2017/42255 suspensão

2017/44633 acidente envolvendo veículo do município processo arquivado X
2017/22824 doação de bens públicos a particulares processo arquivado X
2018/8259 agressões verbais entre servidores advertência

2018/42878 advertência

2017/20835 suspensão

2017/21441 processo arquivado

deixar de usar de discrição/comprometer a dignidade e o 
decoro da função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ 
prejudicar a eficiência do serviço/ ingerir bebidas alcoólicas 
durante horário de trabalho ou apresentar-se alcoolizado ao 
trabalho/exercer atribuições diferentes das definidas em lei 
como próprias do cargo em que está investido

desaparecimento de bens da SMU sob responsabilidade de 
ocupante de cargo em comissão

deixar de manter assiduidade/ deixar de observar normas e 
regulamentos/deixar de respeitar seus superiores 
hierárquicos/comprometer a dignidade e o decoro da função 
pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar a 
eficiência do serviço/ deixar de comparecer ao serviço sem 
causa justificada

deixar de usar de discrição/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/valer-se da  qualidade de servidor para 
lograr proveito

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 
comércio ou participar de sociedades comerciais

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/comprometer a 
dignidade e o decoro da função pública/ ferir a disciplina e a 
hierarquia/ prejudicar a eficiência do serviço/proceder de 
forma desidiosa/entreter-se durante as horas de trabalho 
com atividades estranhas ao serviço

irregularidades cometidas por servidor municipal enquanto 
participante de conselho municipal



2017/33341 processo arquivado

2017/51527 processo arquivado

2017/42888 suspensão X

2017/43429 processo arquivado

2018/12075 suspensão

2017/26520 acidente de trânsito envolvendo caminhão do município processo arquivado

2017/45104 processo arquivado

2017/31726 acidente envolvendo caminhão do município processo arquivado
2017/26726 acidente envolvendo motocicleta do município processo arquivado
2016/17870 averiguação de doação de bens da CEF para a SMDETE processo arquivado

2017/20701 advertência/suspensão

2017/44432 suspensão X

viatura estacionada em local monitorado pelo município 
sem resposta de guardas no local
irregularidades em prestação de contas de programa 
municipal
deixar de manter assiduidade/deixar de comparecer ao 
serviço sem causa justificada
averiguação de conduta de servidores em captura de 
apenado

deixar de manter assiduidade/deixar de observar normas 
legais e regulamentos/comprometer a dignidade e o decoro 
da função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar 
a eficiência do serviço/ deixar de comparecer ao serviço 
sem causa justificada

averiguação da atuação de integrantes da guarda municipal 
em abordagem a indivíduo

deixar de usar de discrição/deixar de tratar com urbanidade 
as partes/ deixar de observar normas e regulamentos/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/entreter-se durante as horas de 
trabalho com atividades estranhas ao serviço/valer-se do 
cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da 
dignidade da função/valer-se da qualidade de servidor para 
desempenhar atividades estranhas às funções ou lograr 
proveito/deixar de tomar as providências cabíveis à 
apuração de situação relacionada a subordinado, enquanto 
superior hierárquico

deixar de ser pontual/deixar de observar normas e 
regulamentos/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/ausentar-se do 
serviço durante o expediente sem prévia autorização



2017/31733 acidente de trânsito envolvendo caminhão do município processo arquivado

2017/51964 processo arquivado

2017/40138 desaparecimento de bens processo arquivado

2016/29915 denúncias sobre irregularidades em serviço e assédio moral processo arquivado X

2017/4831 demissão

2017/39818 suspensão

2017/25138 furto de bem em unidade municipal processo arquivado

2017/44384 demissão X

2017/29378 suspensão X

roubo de arma de fogo e radiocomunicador - disparo de 
arma de fogo em ocorrência – averiguação de conduta

Deixar de manter assiduidade/deixar de observar normas 
legais e regulamentos/comprometer a dignidade e o decoro 
da função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar 
a eficiência do serviço/ deixar de comparecer ao serviço 
sem causa justificada

averiguação de demora no atendimento de disparo de 
alarme de unidade municipal

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

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



2017/29384 suspensão X

2017/29382 suspensão X

2018/3688 suspensão X

2017/32394 averiguação de conduta discriminatória processo arquivado
2017/25174 furto em veículos de propriedade do município processo arquivado

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

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

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



2018/3689 suspensão X

2018/6406 demissão

2017/42733 processo arquivado

2017/44985 acidente de trânsito envolvendo veículo do município advertência verbal X

2017/41111 demissão X

2017/41090 demissão 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

Deixar de manter assiduidade/comprometer a dignidade e o 
decoro da função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ 
prejudicar a eficiência do serviço/ deixar de comparecer ao 
serviço sem causa justificada

averiguação da atuação de servidores em manifestação, com 
emprego progressivo da força

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano



2017/41102 demissão X

2017/41107 demissão X

2017/29368 demissão X

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano



2017/29379 demissão X

2017/41085 suspensão X

2017/29383 suspensão X

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

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

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



2017/29367 demissão X

2017/29370 suspensão X

2017/29362 demissão X

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

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

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano



2017/29363 demissão X

2017/29373 suspensão X

2017/29376 suspensão X

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

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

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



2017/41103 suspensão X

2017/21430 suspensão X

2017/24020 furto de equipamento pneumático de propriedade do município processo arquivado

2017/23467 desaparecimento de bens doados ao município processo arquivado X
2017/2878 deixar de observar normas e regulamentos advertência verbal X

2017/13286 furto de bem de propriedade do município advertência verbal X

2017/19504 suspensão 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

deixar de usar de discrição/deixar de desempenhar 
pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que lhe 
competirem/deixar de ser leal às instituições a que servir/deixar 
de observar normas e regulamentos/deixar de respeitar e acatar 
seus superiores/deixar de manter espírito de cooperação e 
solidariedade com os colegas de trabalho/deixar de respeitar 
superiores hierárquicos e de obedecer às suas ordens/ deixar de 
apresentar-se ao serviço convenientemente trajado ou 
uniformizado/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/ promover manifestação de apreço ou desapreço na 
repartição/ proceder de forma desidiosa no exercício de suas 
funções

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



2017/33920 danos em bens de propriedade do município processo arquivado X

2017/41097 demissão X

2017/41099 demissão X

2017/41107 demissão X

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/deixar de ser 
leal às instituições que servir/ 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/ 
ausências excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número 
superior a sessenta (60) dias, em um ano



2017/13895 suspensão X

2016/22530 processo arquivado X

2017/20700 suspensão

2017/33920 suspensão X

2017/12520 processo arquivado

deixar de ser pontual/ deixar de tratar com urbanidade as 
partes/deixar de desempenhar pessoalmente, com zelo e 
presteza, os encargos que lhe competirem/deixar de ser leal às 
instituições a que servir/ 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

averiguação de irregularidades em apresentação de projeto de 
reforma e locação de imóvel

deixar de usar de discrição/deixar de observar normas e 
regulamentos/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/valer-se da qualidade 
de servidor para desempenhar atividades estranhas às funções 
ou lograr proveito prejudicar a eficiência do serviço

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/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/deixar de comparecer ao serviço 
sem causa justificada

averiguação de atuação de servidor do município em atendimento 
a paciente
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