
CONCLUSÕES DE SINDICÂNCIAS E INQUÉRITOS – CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – ANO 2017

PROCESSO Nº ASSUNTO PENALIDADE

2016/17573 demissão

2016/49560 Assédio moral processo arquivado X

2017/14583 demissão

2016/40837 infração de trânsito/ veículo oficial em serviço processo arquivado

2017/3583 processo arquivado

2017/7597 processo arquivado X

2016/47826 processo arquivado X

2016/47867 avertência verbal

2016/47826 advertência verbal

2016/21394 repreensão X

SUGESTÕES 
ADMINISTRATIVAS

deixar de usar de discrição/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/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 pública/valer-se da 
qualidade de servidor para desempenhar atividades estranhas às 
funções ou lograr proveito/indisciplina ou insubordinação graves ou 
reiteradas/ incontinência pública e escandalosa

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/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/indisciplina ou insubordinação grave/ofensa física contra 
servidor durante o serviço/ incontinência pública e escandalosa

apreensão de mercadorias em operação de segurança “Centro 
Legal”
Furto de máquinas fotográficas e retroprojetor de propriedade do 
Município
Deixar de tratar com urbanidade as partes /Valer-se do cargo para 
lograr proveito pessoal

Deixar de observar normas legais e regulamentos/ deixar de zelar 
pela economia e conservação do material que for confiado

Deixar de observar normas legais e regulamentos/ deixar de zelar 
pela economia e conservação do material que lhe for confiado

deixar de desempenhar pessoalmente, com zelo e presteza os 
encargos que lhe competirem/deixar de observar normas legais e 
regulamentos



2016/49645 suspensão

2017/20239 advertência

2017/12028 suspensão

2016/42785 suspensão

2017/29369 suspensão X

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 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/ 
promover manifestação de apreço ou desapreço na repartição

deixar de observar normas e regulamentos/exercer atividade 
remunerada enquanto em gozo de licença para tratamento de 
saúde

deixar de manter assiduidade/deixar de ser pontual/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/ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia 
autorização/promover manifestação de apreço ou desapreço na 
repartição/compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação a 
partido político/ manter sob sua chefia cônjuge, companheiro ou 
parente, decorrente de nomeação em concurso público

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 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

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



2017/29366 demissão

2017/29375 demissão

2017/29380 demissão

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/ 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/ 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/ ausências 
excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número superior a 
sessenta (60) dias, em um ano



2017/29371 suspensão

2017/29381 demissão

2017/29377 demissão

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/ 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/ ausências 
excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número superior a 
sessenta (60) dias, em um ano



2017/29364 demissão

2017/15766 repreensão

2017/15119 processo arquivado

2017/21674 fiscal de trânsito – deslocamento em horário de expediente processo arquivado
2017/25032 transporte de utensílio em veículo do município processo arquivado
2016/35012 assédio sexual no local de trabalho suspensão X
2017/15971 assédio moral processo arquivado X
2017/16127 atraso na apresentação de nota fiscal e recolhimento do INSS processo arquivado

2017/16311 processo arquivado

2017/5048 repreensão X

2017/8904 suspensão

2017/16129 atraso na apresentação de nota fiscal e recolhimento do INSS processo arquivado

2016/50106 advertência

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/ ausências 
excessivas ao serviço, sem motivo legal, em número superior a 
sessenta (60) dias, em um ano

deixar de tratar com urbanidade as partes/deixar de manter espírito 
de cooperação e solidariedade com colegas de 
trabalho/comprometer a dignidade e o decoro da função pública/ 
ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar a eficiência do 
serviço/opor resistência injustificada ao andamento de documento 
ou processo ou execução de serviço

Motorista – CNH cassada – impedimento para exercer as funções 
inerentes ao cargo

servidor municipal com vínculo em empresa contratada pelo 
Município

deixar de tratar com urbanidade as partes/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 manter assiduidade/comprometer a dignidade e o decoro 
da função pública/ ferir a disciplina e a hierarquia/ prejudicar a 
eficiência do serviço

deixar de desempenhar pessoalmente, com zelo e presteza, os 
encargos que lhe competirem/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



2017/19190 X

2016/47524 repreensão

2016/36347 advertência

2016/35996 repreensão

2017/5532 uso de uniforme de trabalho fora da repartição processo arquivado X

2016/35520 advertência

2017/3167 furto de carimbo de servidora/falsificação de atestado médico processo arquivado X

deixar de manter assiduidade/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/deixar de observar normas e regulamentos/deixar de 
manter espírito de cooperação e solidariedade com os 
companheiros de trabalho//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 do chefe imediato/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/praticar 
assédio moral

processo administrativo 
disciplinar

deixar de desempenhar pessoalmente, com zelo e presteza, os 
encargos que lhe competirem/deixar de observar normas e 
regulamentos/deixar de manter espírito de cooperação e 
solidariedade com os colegas de trabalho/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

deixar de observar normas e regulamentos/exercer atividade 
remunerada enquanto em gozo de licença para tratamento de 
saúde

deixar de manter assiduidade/deixar de tratar com urbanidade as 
partes/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/ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia 
autorização do chefe imediato/entreter-se durante as horas de 
trabalho com atividades estranhas ao serviço/deixar de comparecer 
ao serviço sem causa justificada/

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 ser leal às instituições 
que servir/deixar de observar normas e regulamentos/deixar de 
manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de 
trabalho/ deixar de zelar pela economia e conservação do material 
que lhe for confiado



2015/42224 apontamento de recebimento indevido de adicional de insalubridade processo arquivado X

2016/47195 danos em impressora por utilização incorreta processo arquivado X

2016/36839 repreensão/suspensão

2017/4831 demissão

2017/11535 furto de bens de escola infantil processo arquivado X

2015/49252 suspensão X

2016/40502 disparo de arma de fogo e arma não letal em blitz processo arquivado

2016/43181 repreensão

2016/32200 repreensão

2016/34739 advertência X

deixar de tratar com urbanidade as partes/deixar de observar 
normas e regulamentos/deixar de respeitar e acatar seus superiores 
hierárquicos e de obedecer às suas ordens/deixar de manter 
espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho

deixar de manter assiduidade/deixar de ser leal às instituições a 
que servir/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/ abandono de cargo

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

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 respeitar e acatar seus 
superiores hierárquicos e de obedecer às suas ordens/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

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/entreter-se durante as horas de trabalho com atividades 
estranhas ao serviço

deixar de zelar pela economia e conservação do material que for 
confiado



2016/34846 X

2016/35882 acidente de trânsito – ambulância processo arquivado

2016/23018 suspensão

2016/24814 processo arquivado

2015/49006 avarias em motor de viatura processo arquivado

2016/3205 repreensão

2016/10586 avarias em motor de motoniveladora processo arquivado X

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/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

processo administrativo 
disciplinar

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/proceder de forma desidiosa  no desempenho das funções

conduta inadequada de servidor para com funcionário de empresa 
terceirizada 

deixar de desempenhar pessoalmente, com zelo e presteza, os 
encargos que lhe competirem/ deixar de observar normas e 
regulamentos/deixar de zelar pela economia e conservação do 
material que for confiado/proceder de forma desidiosa  no 
desempenho das funções
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