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PORTARIA N. 95, DE 09 DE JUNHO DE 2021 

 

 

INSTAURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL 123, DE 31 DE MARÇO DE 2021, EM VIRTUDE 

DE APONTAMENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SUMÁRIO PARA APURAR 

EVENTUAL ABANDONO DE CARGO DO SERVIDOR 

RONALDO LIMA CAMARGO (RG 20.056.603). 

 

 

  WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape, no uso das prerrogativas 

que lhe são conferidas por lei;  

Considerando que o inciso I do artigo 169 da Lei Complementar municipal 

123, de 31 de março de 2021, prevê como um dos deveres do servidor público municipal ser 

assíduo e pontual; 

Considerando que, nos termos parágrafo único do artigo 72 da Lei 

Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, está sujeito à pena de demissão por 

abandono de cargo, o servidor púbico que não reassumir seu posto de serviço em 30 (trinta) 

dias consecutivos depois do término de licença do serviço público; 

Considerando também que o § 1º do artigo 181 da Lei Complementar 

municipal prevê que configura abandono de cargo, passível da pena de demissão, a ausência 

no serviço público por trinta dias consecutivos; 

Considerando as informações contidas nos documentos de fls. 02/09 do 

processo administrativo registrado sob n. 2.357/2021, especialmente a informação prestada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no sentido de que foi indeferido o pedido de 

prorrogação do afastamento por incapacidade laborativa temporária do acusado; 
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instaurar processo administrativo sumário, com fundamento no art. 228 da Lei Complementar 

municipal 123, de 31 de março de 2021, para apurar a violação do artigo 169, I, do parágrafo 

único do artigo 72 e § 1º do artigo 181 todos da Lei Complementar municipal 123, de 31 de 

março de 2021, em virtude da ausência ininterrupta no serviço do servidor público Ronaldo 

Lima Camargo, Procurador do Município, portador da cédula de identidade RG 20.056.603-

SSP/SP, com posto de trabalho na Procuradoria Geral do Município de Iguape, entre os dias 

05 de abril a 06 de maio de 2021, fato que poderá ensejar a aplicação, à luz do art. 181, I, da 

Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, da pena de demissão do serviço 

público municipal. 

Designo a Dra. Maria Aparecida Silva Jacob, Procuradora Geral do Município, 

para presidir o feito, a quem incumbe nomear servidor público para funcionar como secretário 

dos trabalhos. 

Concedo o prazo, na forma do art. 202 da Lei Complementar municipal 

123/2021, para encerramento deste processo.  

 Encaminhem-se os autos à Presidente designada para as providências cabíveis, 

nos termos do art. 203 e ss. da Lei Complementar municipal 123/2021.  

Publique-se.  

Intime-se.  

Iguape (SP), 09 de junho de 2021 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 


