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DECISÃO ADMINISTRATIVA  

 

 

 

 

Procedimento Administrativo - Sindicância 

Portaria n. 11.408 de 13 de Março de 2018 

Autuação: 13 de Março de 2018 

Requerente: Produradoria Municipal e Controladoria Geral do Município, com espeque 

em Ação Judicial proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública de Andirá, em nome 

de IZAIAS NOGUEIRA, com a alegação de ter sido determinado que realizasse 

atividade diversa do Cargo ao qual ingressou através de concurso público. 

 

 

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA: 

PABLO ANTUNES CHAGAS ALBERTO – Presidente 

BRUNA MURIELE ROMANO – Membro 

MAGNA CRISTINA MARCHIONI – Membro  

 

DOS FATOS: 

Que, após ter ciência de Ação Judicial proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Andirá em desfavor do Município, pelo servidor Izaias Nogueira, alegando ter sido 

determinado que realizasse atividade diversa do Cargo ao qual ingressou através de Concurso 

Público, a Procuradoria Municipal, através de seus advogados, e o Controlador Geral 

Municipal, oficiaram este Gabinete para que fosse aberta Sindicância (Ofícios 144/2018 PGM 

e 26/2018 CGM). 
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Por conta disso, foi determinado por esta Administração, a abertura de Processo de 

Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados na Portaria n. 11.408 de 13 de 

Março de 2018, instaurando-se a presente Comissão processante de Procedimento 

Administrativo para Sindicância, com o escopo de averiguar o caso em apreço. 

Esta é a síntese do necessário. 

O relatório conclusivo da comissão nos revela que: 

Considerando que, haja a Portaria nº 2.158 de 06 de junho de 1991, onde o servidor foi 

nomeado e exerce o cargo de VIGIA, até a presente data, passando inclusive pelo estágio 

probatório; 

Considerando que, foram encontrados documentos comprobatórios suficientes, a Comissão 

Especial Sindicante não achou necessário que houvesse a convocação de testemunhas para o 

caso. 

Ante aos documentos encontrados a Comissão Especial Sindicante nomeada pela Portaria nº 

11.408 de 13 de março de 2018, é favorável a revogação/anulação da transformação do 

cargo de VIGIA em Agente de Serviços Gerais, inclusive por se tratar de Grupos 

Ocupacionais distintos, com exigências de técnica e escolaridade totalmente diferente. 

 

Ressaltamos que a referida transformação foi imposta entre outubro de 1993 e julho de 1994, 

onde já consta em holerite o cargo de Agente de Serviços Gerais. 

 

O Servidor Público Municipal Izaias Nogueira, não poderá ser penalizado por um equívoco 

da Administração ao transformar o cargo de um servidor para outro totalmente diverso e que 

não corrigiu o erro em tempo hábil. 

 

Diante dos fatos encaminhamos o presente relatório para decisão da Prefeita Municipal. 

DECISÃO: 

Diante de tais argumentações e tudo que consta na presente sindicância, em especial aos 

documetos comproobatórios juntados durante todo o processo administrativo e, por fim, a 

conclusão da comissão processante, decido:   
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Pela Anulação do ato que determinou que o Servidor, o Senhor Izaias Nogueira, realizasse 

função diversa da qual ingressou em cargo publico, através de concurso. 

Dê-se ciência do decidido a Procuradoria Geral do Municipío, Controladoria Geral do 

Município e ao Servidor Izaias Nogueira. 

Ressalto, por fim, o zelo e excelente trabalho realizado pela Comissão Especial de 

Sindicância, rendendo aos seus membros minhas homenagens. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, 75° da Emancipação Política. 

 

Andirá, 19 de novembro de 2018. 

Ione Elisabeth Alves Abib 

Prefeita Municipal   


