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DECRETO MUNICIPAL N9 LA2I2O22, DE A6 DE JULHO DE 2A22.

"Dispõe sobre a demissão de Servidor Efetivo

RAFAEL BRITO NASCIMENTO por abandono

de cargo público e dá outras providências"

O Prefeito do Município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, Senhor

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o

art. 66, lnciso lV e Vl, da Lei Orgânica do Município de São Miguel do GuamálPA.

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo Disciplinar n" 0O2/2O22,

que trata de abandono de cargo público pelo servidor efetivo RAFAEL BRITO

NASCIMENT0, Matrícula ne 130620-0, ocupante do cargo de Aux. Op. De Serviços

Gerais, na Secretaria Municipal de Administração;

CONSIDERANDO o conüdo na comunicação expedida pela Se«etaria Í\4unicipal

de Administração, onde há relatos do em relação ao abandono de cargo público do

servidor mencionado;

CONSIDERANDO que o servidor reiteradamente faltou injustificadamente ao

serviço conforme documentos carreados ao PAD, situação irregular perante o

Município, sem qualquer respaldo jurídico, portanto, não observou as regras

estatutárias previstas para os servídores públicos, previstas no art. 201, inciso l, do

Regime Jurídico Munícipal;

CONSIDERANDO que durante o procedimento administrativo foi garantido ao

servidor a ampla defesa e o contraditório e, que após diligências realizadas pela

Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, restou comprovado o

abandono de cargo público, conforme exposto no relatório conclusivo;

CONSIDERANDO que o "caput" do art.37 da CF/88, dispõe que a Administração

Pública deve observar entre outros princípios, o da moralídade e o da eficiência, sendo

que o "animus abandonandi" restou comprovado, entendido como a ânimo de deixar

ao desamparo, com "probabilidade de dano ou prejuízo" ao serviço público, o que de

fato ocorreu;

CONSIDERANDO que a demissão do servidor é medida administrativa que se

impõe para o ajustamento do quadro de pessoal e manutenção da ordem hierárquica

e da disciplina nesta Administração Municípal.

DECRETA

Art. Ls - Flca DEMITIDO, por abandono de cargo público, nos termos dos arts. 2O7,lV e

art. 216, ll, o servidor público efetivo, RAFAEL BRITO NASCIMENTO, Matrícula ne

Fraça Licr.rrgo Peixoto, ne 130 - Centro * São Miguel do Guam á - Pará - CEP 68.660-
000
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130620-0, ocupante do cargo de Aux. Op. De Serviços Gerais, na Secretaria Municipal

de Administração.

Art. 2s - Este Decreto tem efeitos retroativos à data de abandono do cargo.

Art.3e - Fica o Departamento de Recursos Humanos a proceder as anotações nos

registros funcionais.

Art. 4e - Revogam-se disposições em contrário.

Art. 5s - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gobinete do Prefeito de Sdo Miguel do Guamá, Estodo do Poró, em 06 de julho de 2022.
Registrado e publicado na Secretario Municipal de Administração no mesmd data supro.
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