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PORTARIA Nº 219/2021 – GAB/PMA  

Exonera, por abandono de emprego, o 
servidor Miguel Ângelo Dantas Xavier, 
Condutor de Veículos Leves, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Aveiro/PA. 
 

O Excelentíssimo Senhor VILSON GONÇALVES Prefeito Municipal de Aveiro, 
localizada no Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 355 de 10 de maio de 1994, Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Aveiro; 
 
CONSIDERANDO que o servidor poderá requerer a licença, sem remuneração, para 
tratar de interesse particular, mas, no entanto, deverá aguardar em exercício até a 
concessão da licença, conforme dispõe o art. 90, caput e §1º do Regime Único 
Jurídico Municipal; 
 
CONSIDERANDO que o pedido de Licença poderá ser indeferido quando o 
afastamento do Servidor for inconveniente para o interesse Público, de acordo com o 
art. 90, §2º do Regime Jurídico Único Municipal;  
 
CONSIDERANDO que o servidor MIGUEL ANGELO DANTAS XAVIER, deixou de 
comparecer ao seu posto de trabalho desde o dia do requerimento da licença datado 
em 04.01.2021, sem receber a devida autorização, caracterizando o abandono de 
emprego; 
 
CONSIDERANDO o indeferimento do pedido de licença do servidor MIGUEL 
ANGELO DANTAS XAVIER, datado de 19/01/2021 – MEMO nº. 017/2021 – 
SEMFIPLAN; 
 
CONSIDERANDO o MEMO. 044/2021-SEMSA, datado de 20/01/2021, informando 
que o servidor MIGUEL ANGELO DANTAS XAVIER, não retornou às suas atividades 
após o término de sua licença para exercer cargo eletivo, cujo prazo final seria em 
04/01/2021; 
 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Aveiro-PA, através da Secretaria 
Municipal de Administração, notificou o Servidor acima citado para retomar sua 
função; 
 
CONSIDERANDO o Memorando nº. 014/2021-RH-PMA, datado de 18/03/2021, que 
assenta que o servidor MIGUEL ANGELO DANTAS XAVIER, 77 (setenta e sete) 
faltas consecutivas/ininterruptas até a referida data; 
 
CONSIDERANDO que é dever do Servidor ser assíduo e pontual, conforme preceitua 
o art. 165, Inciso II, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Município de Aveiro (Lei Municipal nº 355/1994); 
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CONSIDERANDO que a vacância do cargo público dar-se-á em razão da exoneração 
de servidor, conforme preceitua o art.48, inciso I da Lei Municipal nº. 355/1994, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Município; 
 
CONSIDERANDO que a pena de demissão será aplicada por motivo de abandono de 
cargo, em razão da ausência ao serviço, sem justa causa, por trinta dias consecutivos, 
nos termos do art. 177, Inciso II, §1º, do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Aveiro (Lei Municipal nº 355/1994); 
 
CONSIDERANDO que a pena de demissão por abandono de cargo, se da mediante 
apuração sumária, quando a irregularidade for documentalmente provada ou 
manifestamente evidente, nos termos do art. 186, §1º, Inciso I, do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Aveiro (Lei Municipal nº 
355/1994); 
 
 
RESOLVE: 
                       I – DEMITIR, por abandono de emprego, nos termos do artigo 177, 
Inciso II, §1º, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de 
Aveiro (Lei Municipal nº 355/1994)o servidor Sr. MIGUEL ANGELO DANTAS 
XAVIER, ocupante do cargo de Condutor de Veículos Leves, matrícula nº 041017-9, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nomeado através da Portaria nº 
430/2006/GAB/PMA, de 13/04/2006, tendo em vista o afastamento unilateral e 
injustificado do mencionado servidor. 
 
                       II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
                             Dê-se Ciência, Registre-se e Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro – PA, 18 de Março de 2021. 

 

 

VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal de Aveiro 

             
             

   
 

 
Ciente: 
 
_______/_______/___________. 


