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CONCLUSÕES DE SINDICÂNCIAS E INQUÉRITOS – CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – ANO 2015

ANO 2015 ASSUNTO

PENALIDADES

ADVERTÊNCIA REPREENSÃO SUSPENSÃO DEMISSÃO

JANEIRO

Arquivado com sugestões 3

1

1

1

1
FEVEREIRO Faltas injustificadas 1

MARÇO
Arquivado com sugestões 1

1

ABRIL

Arquivado com sugestões 1

1

1

1 1
Faltas injustificadas 1

MAIO

Arquivado com sugestões 3 1
Faltas injustificadas 1

1 1
deixar de ser leal às instituições a que serve 1

1

1

JUNHO
1

Arquivado com sugestões 1
deixar de observar normas e regulamentos 1
faltas injustificadas 1
deixar de observar normas e regulamentos 1

JULHO 1

Assédio moral 1

AGOSTO

1 1

1 1

Faltas injustificadas de servidor celetista 1

2 1 1

SUGESTÕES 
ADMINISTRATIVAS

RESSARCIMENTO DE 
VALORES AO ERÁRIO

DESTITUIÇÃO DE 
FUNÇÃO 

GRATIFICADA
CASSAÇÃO DE 

DISPONIBILIDADE
CASSAÇÃO DE 

APOSENTADORIA

Não observar normas e regulamentos/comprometer a dignidade e o decoro da função 
pública/prejudicar a eficiência do serviço/proceder de forma desidiosa no exercício 
das funções
Não observar normas e regulamentos/ deixar de usar de discrição/comprometer a 
dignidade e o decoro da função pública
deixar de atender a convocação da comissão sindicante para prestar depoimento ou 
informações
Não observar normas e regulamentos/deixar de tratar com urbanidade as partes/ 
ofensa física contra particular

deixar de observar normas e regulamentos/ deixar de manter espírito de cooperação 
e solidariedade com colegas de trabalho

deixar de tratar com urbanidade as partes/deixar de desempenhar com zelo e 
presteza os trabalhos inerentes à função/ proceder com desídia no desempenho das 
funções

deixar de tratar com urbanidade as partes/deixar de desempenhar com zelo e 
presteza os trabalhos inerentes à função/deixar de manter espírito de cooperação e 
solidariedade com colegas de trabalho/comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública e prejudicar a eficiência do serviço

deixar de observar normas e regulamentos/ comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública/participar de sociedades comerciais, como diretor ou integrante de 
conselho, em empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que contratem 
com o Município

danos a maquinário do Município/permissão para servidor dirigir trator sem ser 
ocupante de cargo correspondente

participar de sociedades comerciais, como diretor ou integrante de conselho, em 
empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que contratem com o 
Município
deixar de observar normas e regulamentos/deixar de desempenhar com zelo e 
presteza os trabalhos inerentes à função

Deixar de manter assiduidade/deixar de observar normas e regulamentos/deixar de 
desempenhar com zelo e presteza os trabalhos inerentes à função/comprometer a 
dignidade e o decoro da função pública e prejudicar a eficiência do serviço/faltas 
injustificadas/apresentar-se alcoolizado ao serviço

Ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou apresentar-se alcoolizado 
ao serviço

Opor resistência a regular andamento do serviço; retirar, sem prévia autorização de 
superior hierárquico, documento ou objeto existente na repartição; entreter-se, 
durante horário de trabalho, com atividades estranhas ao serviço; referir-se de modo 
depreciativo à autoridade e Atos da Administração Pública Municipal; não observar 
normas e regulamentos.

Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, prejudicando o regular 
andamento do serviço

Deixar de observar normas e regulamentos/deixar de sugerir providências para o 
bom andamento do serviço/ retirar, modificar ou substituir, sem prévia permissão da 
autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição
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AGOSTO

2 1 1

1 1

SETEMBRO

1

Arquivado com sugestões 1

1

1 1 1

OUTUBRO

Arquivado com sugestões 1
Extravio de equipamento de propriedade do Município 1

1

2 1

NOVEMBRO

1 1

1

Arquivado com sugestões 1

1 1

1 1
Arquivado com sugestões 1

1

DEZEMBRO

1 1

deixar de observar normas e regulamentos 2 1

1
TOTAL 18 6 16 0 0 0 4 22 10

Deixar de observar normas e regulamentos/ retirar, modificar ou substituir, sem 
prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente 
na repartição
deixar de tratar com urbanidade as partes /comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública/prejudicar a eficiência do serviço

Deixar de ser leal às instituições a que servir/ Não observar normas e 
regulamentos/comprometer a dignidade e o decoro da função pública/prejudicar a 
eficiência do serviço

Deixar de observar normas e regulamentos/ ofensa física contra servidor ou 
particular, produzida em serviço, salvo em legítima defesa

Deixar de desempenhar, pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que lhe 
competirem e os trabalhos de que for incumbido dentro de suas atribuições/ 
comprometer a dignidade e o decoro da função pública/prejudicar a eficiência do 
serviço

Comprometer a dignidade e o decoro da função pública/prejudicar a eficiência do 
serviço

Deixar de observar normas e regulamentos/ Comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública/prejudicar a eficiência do serviço

Deixar de observar normas e regulamentos/ ofensa física contra servidor ou 
particular, produzida em serviço, salvo em legítima defesa

Deixar de tratar com urbanidade as partes / deixar de observar normas e 
regulamentos/comprometer a dignidade e o decoro da função pública/prejudicar a 
eficiência do serviço

Deixar de desempenhar, pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que lhe 
competirem e os trabalhos de que for incumbido dentro de suas atribuições/ 
comprometer a dignidade e o decoro da função pública/prejudicar a eficiência do 
serviço

Deixar de desempenhar, pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que lhe 
competirem e os trabalhos de que for incumbido dentro de suas atribuições/ deixar de 
ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir/ deixar de 
observar normas e regulamentos/comprometer a dignidade e o decoro da função 
pública/prejudicar a eficiência do serviço

Deixar de desempenhar, pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que lhe 
competirem e os trabalhos de que for incumbido dentro de suas atribuições/deixar de 
observar normas e regulamentos/ deixar de apresentar relatórios ou resumo de suas 
atividades , nas hipóteses e prazos previstos em lei ou regulamento, ou quando 
determinado pela autoridade competente

Uso indevido de aparelho “Talonário Eletrônico”, com acesso a sites que não 
guardam relação para com a função pública exercida. 
Sindicância.

Deixar de tratar com urbanidade as partes / deixar de observar normas e 
regulamentos/

Deixar de tratar com urbanidade as partes / deixar de ser leal às instituições 
constitucionais e administrativas a que servir/comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública/prejudicar a eficiência do serviço


