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O CONTROLADOR- GERAL DO MUNICÍPIO
em especial o disposto no Decreto nº 

nº 142, de 29 de maio de 2013

2016; e  

Considerando que devem ser adotados procedimentos que visam proteger a probidade 

administrativa e a moralidade dos atos

cumprimento das disposições legais 

Considerando que a Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

bem como o Decreto nº 345, de 10 de junho de 2014

como forma incremento da transparência e do controle socia

Considerando que o art.

estabelece que a demissão ou a destituição de cargo em comissão por infri

127, incisos X e XII, incompatibiliza o ex

público municipal pelo prazo mínimo de cinco anos

público municipal do servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por 

infrigência do artigo 127, incisos I, IV, VIII, X e XI

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar a elaboração e 

Servidores Públicos Civis Excluídos da Administração Pública Municipal 

com banco de dados e informa

servidores públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de 

Contagem. 
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RESOLUÇÃO CGM Nº 004/2016 

Dispõe sobre o Cadastro dos Servidores 
Públicos Civis Excluídos da Administração 
Pública Municipal e dá outras 
providências. 

GERAL DO MUNICÍPIO  no uso de suas atribuições legais, 

em especial o disposto no Decreto nº 89, de 25 de junho de 2013, na 

nº 142, de 29 de maio de 2013, na Lei Complementar nº 210, de 10 de novembro de 

Considerando que devem ser adotados procedimentos que visam proteger a probidade 

administrativa e a moralidade dos atos do Poder Executivo, bem como 

das disposições legais e a ética nas contratações de pessoal;

que a Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

bem como o Decreto nº 345, de 10 de junho de 2014, determina a publicidade dos atos 

incremento da transparência e do controle social; 

. 132 da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de dezembro de 

estabelece que a demissão ou a destituição de cargo em comissão por infri

incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo 

público municipal pelo prazo mínimo de cinco anos e ainda veda o retorno

público municipal do servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por 

nfrigência do artigo 127, incisos I, IV, VIII, X e XI; 

a elaboração e divulgação no Portal da Prefeitura 

Servidores Públicos Civis Excluídos da Administração Pública Municipal 

com banco de dados e informações acerca das penalidades expulsivas aplicadas a 

servidores públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de 
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Cadastro dos Servidores 
Públicos Civis Excluídos da Administração 
Pública Municipal e dá outras 

no uso de suas atribuições legais, 

na Lei Complementar 

210, de 10 de novembro de 

Considerando que devem ser adotados procedimentos que visam proteger a probidade 

, bem como garantir o 

e a ética nas contratações de pessoal; 

que a Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

ina a publicidade dos atos 

, de 20 de dezembro de 1990, 

estabelece que a demissão ou a destituição de cargo em comissão por infrigência do art. 

servidor para nova investidura em cargo 

e ainda veda o retorno ao serviço 

público municipal do servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por 

Portal da Prefeitura do Cadastro dos 

Servidores Públicos Civis Excluídos da Administração Pública Municipal – CEAM, 

alidades expulsivas aplicadas a 

servidores públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de 
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§ 1° O cadastro será elaborado pela Corregedoria

Secretaria Municipal de Comuni

da Prefeitura, devendo ser revisado até o dia 10 (dez) de cada mês.

§ 2° São penalidades expulsivas a demissão, a desituição de cargo e cassação de 

aposentadoria aplicadas aos servidores que cometem infra

gravíssimas relacionadas ao exercício de cargo público. 

§ 3º Deve constar do cadastro a ser disponibilizado no Portal da Prefeitura de 

Contagem, lista completa de expulsões

matrícula, cargo e órgão de lotação, punição aplicada

do ato. 

§ 4º A aplicação das penalidades expulsivas

precedida de processo administrativo disciplinar

processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Art. 2º O cadastro tem como objetivo consolidar dados úteis aos gestores da 

Administração Pública, bem como garantir maior transparência à atividade correcional 

promovida pelo Poder Executivo 

Art. 3º Nos casos em que as penalidades aplicadas aos servidores sejam eventualmente 

anuladas, administrativa ou judicialmente, 

retiradas do Cadastro em epígrafe. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua pub

Palácio do Registro, em Contagem, 
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O cadastro será elaborado pela Corregedoria-Geral do Município e encaminhado a 

Secretaria Municipal de Comunicação ou órgão competente para divulgação no 

, devendo ser revisado até o dia 10 (dez) de cada mês. 

São penalidades expulsivas a demissão, a desituição de cargo e cassação de 

aposentadoria aplicadas aos servidores que cometem infrações disciplinares graves ou 

gravíssimas relacionadas ao exercício de cargo público.  

º Deve constar do cadastro a ser disponibilizado no Portal da Prefeitura de 

em, lista completa de expulsões contendo, no mínimo, o nome do ex

cargo e órgão de lotação, punição aplicada, base legal e a data da publicação 

º A aplicação das penalidades expulsivas, salvo determinação judicial,

ecedida de processo administrativo disciplinar no qual se assegura

ocesso legal, o contraditório e a ampla defesa. 

O cadastro tem como objetivo consolidar dados úteis aos gestores da 

Administração Pública, bem como garantir maior transparência à atividade correcional 

promovida pelo Poder Executivo Municipal.  

Nos casos em que as penalidades aplicadas aos servidores sejam eventualmente 

anuladas, administrativa ou judicialmente, as informações sobre a penalidade serão 

em epígrafe.  

entra em vigor na data da sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 12 de dezembro de 2016.  

 
 
 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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Geral do Município e encaminhado a 

cação ou órgão competente para divulgação no Portal 

São penalidades expulsivas a demissão, a desituição de cargo e cassação de 

ções disciplinares graves ou 

º Deve constar do cadastro a ser disponibilizado no Portal da Prefeitura de 

o nome do ex-servidor, 

e a data da publicação 

salvo determinação judicial, sempre será 

no qual se assegurará o devido 

O cadastro tem como objetivo consolidar dados úteis aos gestores da 

Administração Pública, bem como garantir maior transparência à atividade correcional 

Nos casos em que as penalidades aplicadas aos servidores sejam eventualmente 

as informações sobre a penalidade serão 
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