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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre postura de servidores públicos. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que temos acompanhado casos de violência de 

funcionários públicos aos Munícipes Taubateanos nas redes sociais; 

 

Considerando que é dever dos servidores públicos municipais 

exercerem suas funções com zelo e respeito principalmente as pessoas, como descrito na Lei 

Complementar do Município nº 01/1990: ; 

 

Art. 255. São deveres do servidor: 

 I - exercer com zelo e dedicação as 

atribuições do cargo;  

II - ser leal às instituições a que servir; 

 III - observar as normas legais e 

regulamentares;  

IV - cumprir as ordens superiores, exceto 

quando manifestamente ilegais; 

 V - atender com presteza:  

a) ao público em geral prestando as 

informações requeridas ressalvadas as protegidas por sigilo; 

 b) a expedição de certidões requeridas 

para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse 

pessoal;  

c) as requisições para a defesa da 

Fazenda Pública;  
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VI - levar ao conhecimento da autoridade 

superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;  

VII - zelar pela economia do material e 

pela conservação do patrimônio público; 

 VIII - guardar sigilo sobre assuntos da 

repartição;  

IX - manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa; 

 X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

 XI - tratar com urbanidade as pessoas;  

XII - representar contra a ilegalidade ou 

abuso de poder; e  

XIII - apresentar-se convenientemente 

trajado em serviço ou com o uniforme que for determinado em cada 

caso. 

 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual a politica interna para que os servidores possam 

atender a população com respeito e dignidade? 

 

II- Qual ação da Administração Pública para o Servidor 

Público, ocupante do cargo comissionado de Gerente da área de segurança e vigilância que 

no último dia 07/02/2018 agrediu um casal , na desapropriação no Barreiro?  
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III- Qual ação da Administração Pública para os 

Servidores Públicos, da Guarda Municipal que agrediram munícipes na Secretaria de 

Educação no último dia 08/02/2018? 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 15 de Fevereiro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


