
GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gab/nete do Prefeito 

DECRETO N° 65/2018 23 DE ABRIL DE 2018 

ADOTA PROVIDENCIA AO SERVIDOR PUBLICO QUE 

DEIXAR DE EXERCER SUAS FUN<;:OES NO SETOR DE 

TRABALHO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE OROS, Estado da Csara, usando das atribulcoes 

conferidas pelo art. 88. inciso IX, da Lei Orqanica do Municipio. 

CONSIDERANDO audios expostos em rede social (whatsapp), aonde Servidores 

Publicos Municipais acordam entre si ANIMUS ABANDONANDI do exerclcio de suas 

funcoes: 

CONSIDERANDO que trabalhar menos, sob o palio de uma denominada "operacao 

padrao" ou "greve branca", em artlmanha engenhosa de disfarce de grave. com a 

quebra da regular prestacao do servlco e em desfavor da eficiencia de resultados, 

equivale a uma deneqacao da prestacao do service de forma segura e adequada. com 

grave lesao ao trabalho (Tribunal de Justica de Pernambuco T JPE  Agravo 

Regimental: AGR 248983201 PE 001285058.2011.8.17.0000); 

CONSIDRANDO que o ato de abandono, condiz com o desleixo no exerclcio das 

atribuicoes legais. no sentido de o servidor deixar aos ventos o interesse publico, que 

e o bem juridico tutelado, sendo o abandono, nesse sentido, assemelhase a um ato 

omissivo, ilicito e doloso. 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica determinado que todas as Secretarias Munlcipais, passem a monitorar o 

exercicio das atividades de seus servidores e, em constatando a reoucao do exerclcio 

das atividades sem nenhuma justificativa. seja iniciada slndlcancla e em conflgurando 
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abandono de atividades lntencional, seja dado iniciativa a Processo Admlnistrativo em 

desfavor do Servidor Publlco. 

Paraqrafo Unico - Para efeito do cumprimento integral deste decreto, deve ser 

observado o disposto na Lei Complementar 003/86, art. 131 e seus incisos c/c art. 132, 

IV c/c art. 142. 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publlcacao, 

Art. 3° - Ficam revogadas as dlsposlcoes em contrario. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Paco Municipal de Oros, em 23 de Abril de 2018 

Endereco: Praca Anastacio Maia, 40, Centro. Or6s-CE 
CEP: 63520-000 Telefone: 88 3584-1188 

www.oros.ce.gov.br 


