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DECRETO Nº. 8.670 

Dispõe sobre demissão, em razão de decisão 

judicial transitada em julgado, de Servidora 

Pública Municipal. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO, no uso de suas atribuições 

legais constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII do art. 88 da Lei Orgânica Municipal - LOM; 

considerando os termos do Ofício nº. 022/2022/4PJSL, expedido pela 4ª Promotoria de Justiça 

da Comarca de São Lourenço, protocolizado na Diretoria de Redação Legal e Arquivos Públicos 

sob o nº. 045/2022, que “No bojo do PA 0637.20.000106-02, instaurado em 06/08/20,    

verificou-se que a servidora Cláudia Aparecida Nogueira foi nomeada para ocupar cargo 

público na estrutura do município de São Lourenço enquanto vigorava a penalidade de 

proibição de contratar com o poder público decorrente de condenação judicial transitada em 

julgado” (processo 0637.04.025413-7); considerando que no conteúdo do ofício está 

consignado que “a manutenção do vínculo funcional da referida servidora caracterizará o 

elemento doloso típico de ato de improbidade administrativa, caso inexistente justificativa 

plausível para tanto”; considerando teor do despacho 017/2022 elaborado pela Advocacia 

Geral do Município; considerando o ofício nº. 010/DRH/2022 exarado pela Diretoria de 

Recursos Humanos; considerando que cabe ao Prefeito dispor sobre a organização e o 

funcionamento da Administração Municipal, inclusive zelar pela observância da Constituição 

Federal, Leis e Princípios que regem a Administração Pública, adotando as medidas legais 

pertinentes; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica demitida, em razão de decisão judicial transitada em julgado, a servidora 

pública municipal, concursada, a Srª. Cláudia Aparecida Nogueira, das atribuições do cargo 

de “Médico de PSF”, previsto no Anexo V da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, e 

suas alterações, nomeada através do Decreto nº. 6.617 de 18/08/2017, a partir de 15/02/2022. 

 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Walter José Lessa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Eduardo Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Governo 
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