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RELATÓRIO CONCLUSIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR DE SERVIDORES EFETIVOS POR ABANDONO DE CARGO 

PÚBLICO -  OPINA PELA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO 

NOS TERMOS DO ART.227, II DA LEI Nº293/56. –.  PAD- fls.01/92. 

O presente procedimento foi instaurado no dia 26 de dezembro de 2018 

com a expedição da Portaria nº942, designando os membros da comissão de 

processo administrativo disciplinar composta por servidores efetivos e estáveis do 

quadro funcional. 

Em razão das dificuldades operacionais e os acúmulos de atribuições 

funcionais dos membros da comissão, sobrecarregados com inúmeras tarefas de 

toda ordem e complexidade, somente foi possível emitir o presente relatório 

CONCLUSIVO nesta data.  

 Aliás, o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo 

disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à 

defesa do servidor. Este é o entendimento da jurisprudência do nosso Egrégio 

TJMG. 

Cumpre-nos inicialmente delinear os fatos que originaram o 

procedimento administrativo, com as diligências realizadas pelo Departamento de 

Recursos Humanos – DRH, mediante as tentativas e convocações dos servidores 1) 

LEIDYANNY AGDA JAKELINE DE FREITAS, Auxiliar de Obras e Serviços; 

2) MARILENE ALERTO NEVES VICENTE, Auxiliar de Obras e Serviços; 3) 

VANESSA CASSIANA DA SILVA, Auxiliar de Obras e Serviços; 4) GERSON 

DE PAIVA CANUTO, Oficial de Obras e Serviços- Eletricista; 5) ALEX 

GIOVANI NONATO, Orientador Social; 6) DENISON ALEXANDRE 

FERREIRA, Auxiliar de Obras e Serviços para se apresentarem ao trabalho ou 

justificarem suas ausências. 

Constam dos autos do PA que em 26/07/2018 o DRH enviou telegramas 

dos Correios para os servidores LEIDYANNY AGDA JAKELINE DE 

FREITAS E VANESSA CASSIANA DA SILVA, não havendo nenhuma 

manifestação dos servidores. 
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Publicações oficiais perante o jornal correio da cidade foram realizadas 

nos semanários de 24/03/2018 a 30/03/2018, 04/08/201 a 10/08/2018, 11/08/2018 a 

17/08/2018 e 15/12/2018 a 21/12/2018 para que os servidores manifestassem 

perante o Município no prazo de 10 (dez) dias sob pena de caracterização de 

abandono de cargo público, tendo o lapso temporal decorrido “in albis”. 

Publicações sobre o abandono de cargo também foram apresentadas no 

site oficial do Município pela internet, www.conselheirolafaiete.mg.gov.br  

Após o esforço sem êxito do DRH para que os servidores envolvidos no 

PAD cumprisse com o dever que o cargo público lhes impõe no que tange a 

assiduidade funcional, alternativa não restou a SMA senão enviar o procedimento 

para a Procuradoria do Município solicitando a abertura do processo disciplinar por 

abandono de cargo público, nos termos dos expedientes contido nos ofícios 

Secretaria Municipal de Administração nº159/2018/SMA, nº 057/2018/SMA, 

nº166/SMA/2018, nº226/2018/SMA, comunicação interna nº361/2018 da 

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, PA nº 8.861/2018, Ofício 

nº19/2018 do Terminal Rodoviário, Ofício nº447/GAB/SMDS/PMCL/2018. 

Editada a portaria nº942 e iniciado o PAD formalmente, o Presidente 

definiu o membro Moacir Junior como Secretário da comissão e solicitou que 

fossem expedidas no dia 05/02/2018 notificações administrativas a cada servidor 

(fls.58/63), todas com devolução de aviso de recebimento dos correios. 

Com o envio individual de correspondência para o endereço de 

residência cadastrado no DRH de cada servidor, foram realizadas novas tentativas 

oficiais de dar conhecimento a cada um de que em razão de abandono de cargo 

público ocorrido por faltas injustificadas ao trabalho, sem qualquer manifestação, a 

exceção do servidor Alex Giovani Nonato, que apresentou documentos referentes a 

afastamento previdenciário em período posterior ás faltas injustificadas informadas. 

A partir de então, os servidores delineados passaram a condição de 

processados disciplinarmente enquadrados na previsão contida nos art.227, inciso II 

e demais dispositivos da Lei Municipal nº293/56.  

Na notificação administrativa constou o prazo de 10 (dez) dias a contar 

do recebimento/juntada da notificação nos autos para apresentarem suas defesas 

http://www.conselheirolafaiete.mg.gov.br/
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prévias escritas, por si ou advogado constituído, exercitando o amplo direito de 

defesa e contraditório, esclarecendo aos servidores que os autos do PAD estariam à 

disposição com a comissão para consulta e extração de cópias dentro do mesmo 

prazo. No entanto quedaram-se inertes. 

No dia 27/05/2019, este Presidente solicitou ao DRH via email 

informações sobre a situação atual de manutenção do abandono de cargo dos 

servidores e se há alguma manifestação relevante a considerar antes da conclusão 

do procedimento. 

Em resposta da ilustre Diretora do DRH, foi informado também via 

email no mesmo dia 27/05/2019, que todos permanecem faltosos, ressaltando que 

Alex Giovani Nonato teve diversos pedidos de afastamento previdenciário pelo 

INSS indeferidos, não tendo retornado ao trabalho. 

Importante salientar que consta dos autos que o servidor Alex Giovani 

Nonato possui problemas de saúde/dependência química e obteve benefício 

previdenciário no período de 30/10/2018 a 13/04/2019, tendo em outros períodos 

indeferimento do mesmo benefício.  

No entanto, as notícias dão conta de que o abandono de cargo público de 

Alex Giovani Nonato é pretérito e ocorreu em mais de 30 (trinta) dias consecutivos 

ou 90 (noventa) alternados em períodos anteriores ao mês de outubro de 2018, 1º 

semestre de 2018 e, entre um e outro benefício, após o fim de auxilio doença, voltou 

a incorrer em abandono novamente no mês na 2ª quinzena de abril e mês de maio de 

2019. 

Desta forma, em observância aos princípios constitucionais, ante a falta 

de manifestação dos servidores, mesmo oportunizada em excesso, alternativa não 

resta à comissão, senão concedê-los ainda mais uma oportunidade, em especial a 

situação de Alex Giovani Nonato, para evitar qualquer nulidade seja total ou 

parcial, sugerindo esta comissão a nomeação de defensor dativo ou vista ao 

sindicato dos servidores públicos- SINSERLAF, órgão representativo da classe,  

para que, querendo, possa ser apresentada manifestação em termos de defesa 

escrita, daqueles que por ventura forem sindicalizados, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos a contar da ciência/juntada do comprovante. 
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Diante o exposto, a comissão concedeu vista ao Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais – SINSERLAF, na pessoa do seu ilustre Presidente, Valdney 

Delmaschio, que recebeu cópia do relatório preliminar, conforme visto às fls.89 

tomando ciência para manifestação. 

Contudo, o prazo concedido ao Sindicato, com início no dia 06/06/2019, 

considerando dias úteis, findou-se no dia 20/06/2019, nada sendo manifestado, 

tendo decorrido o prazo “in albis”. 

Ressaltamos que a falta injustificada ao serviço, ou seja, o não 

comparecimento do funcionário ao trabalho, sem causa justificada por mais de trinta 

dias consecutivos ou mais de noventa intercaladamente, em um ano, conforme 

amplamente demonstrado nos documentos carreados ao procedimento 

administrativo é situação irregular perante o Município, fato que sem qualquer 

respaldo jurídico dos servidores mencionados, constitui em inobservância das regras 

estatutárias previstas no art.197, inciso I e II, da Lei Municipal nº 293/56 e vem 

causando, in casu, prejuízo à prestação dos serviços públicos. 

Restou configurado o abandono de cargo público dos servidores 

indiciados no PAD, inclusive em relação a ALEX GIOVANI NONATO, 

Orientador Social, eis que, em que pese ter faltado inúmeras vezes mesmo em 

alguns períodos sob o manto do benefício previdenciário, o mesmo apesar de sérios 

problemas de saúde, não tem quaisquer condições de uma conversa lógica em se 

tratando de orientador social, não demonstrando, vontade efetiva de exercer o cargo 

público, o que não se coaduna com os preceitos da legislação vigente. 

Vale destacar que no dia 07/08/2019, por meio ofício nº243/2019/SMA, 

o ilustre Secretário Municipal de Administração solicita informações sobre à 

conclusão do PAD, eis que narra que os setores os quais os serviços eram prestados 

estão desassistidos, ou seja, a inassiduidade dos servidores estão provocando 

ineficiência, mencionando ainda que o prazo para convocação de outros servidores 

de acordo com o concurso objeto do Edital nº004/2015 tem previsão de término de 

validade em Dezembro de 2019. 

Por fim, ressaltamos que a comissão agiu com imparcialidade e sensatez 

na apuração do fato, observando os princípios administrativos da legalidade, 
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moralidade, devido processo legal assegurando o direito de defesa e contraditório, 

consoante o art.5º, inciso LV da CR/88. 

 

Ante o exposto, a comissão entende que em relação aos servidores 

indiciados no processo administrativo disciplinar, LEIDYANNY AGDA 

JAKELINE DE FREITAS, Auxiliar de Obras e Serviços; MARILENE 

ALERTO NEVES VICENTE, Auxiliar de Obras e Serviços; VANESSA 

CASSIANA DA SILVA, Auxiliar de Obras e Serviços; GERSON DE PAIVA 

CANUTO, Oficial de Obras e Serviços- Eletricista; DENISON ALEXANDRE 

FERREIRA, Auxiliar de Obras e Serviço e ALEX GIOVANI NONATO, 

ORIENTADOR SOCIAL restou configurado o abandono de cargo público nos 

termos da apuração constante deste procedimento e opina pela oficialização da 

demissão dos mesmos em relação aos cargos públicos efetivos respectivos, com 

fundamento no art.227, inciso II, da Lei Municipal nº293/56. 

 

Para conhecimento e manifestação do Procurador e decisão do 

Sr.Prefeito.  

 Conselheiro Lafaiete, 13 de agosto de 2019. 

 
__________________________________________ 

Fabiano Luis Rodrigues Zebral 

Presidente 

 

_______________________________________ 

Moacir Júnior Rezende Pereira  

Membro 

 

_______________________________________________ 

Isabella Gomes de Vargas e Lima  

Membro suplente 

Sr.Prefeito, 

  

Á vista dos autos do procedimento do bem lançado relatório que analisa 

inclusive observância de formalidades e legislação, tendo havido ampla oportunidade ao 

contraditório, inclusive, através do sindicato da classe, opina a Procuradoria pela 

ratificação do relatório e de sua conclusão. 

 

Ratificado, observada a publicidade, é de ser expedido o ato demissional. 

 

Conselheiro Lafaiete, 13 de agosto de 2019. 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 
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Aprovação da Conclusão do PAD  - fls.01/92: 

 

 

Considerando a ratificação pela Procuradoria do Município em 

relação ao Relatório Conclusivo da Comissão aprovo os trabalhos e determino 

a expedição do ato administrativo para demissão dos servidores LEIDYANNY 

AGDA JAKELINE DE FREITAS, Auxiliar de Obras e Serviços; MARILENE 

ALERTO NEVES VICENTE, Auxiliar de Obras e Serviços; VANESSA 

CASSIANA DA SILVA, Auxiliar de Obras e Serviços; GERSON DE PAIVA 

CANUTO, Oficial de Obras e Serviços- Eletricista; DENISON ALEXANDRE 

FERREIRA, Auxiliar de Obras e Serviço e ALEX GIOVANI NONATO, 

ORIENTADOR SOCIAL por abandono de cargo público. 

 

Conselheiro Lafaiete, 16 de agosto de 2019. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 
 


