PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA OFICIAL DE ESCLARECIMENTO
No final de dezembro de 2021, a Administração foi surpreendida com o conhecimento de
atitudes suspeitas praticadas por um servidor concursado da Prefeitura e que, até então,
ocupava cargo de Agente Político, nos termos do § 4º do art. 39 da Constituição Federal.
Ocorreram, possivelmente, desvios de recursos da Prefeitura para a conta particular do
servidor, consistindo na transferência de valores de uma das contas do Município para a
conta do servidor, ambas na Caixa Econômica Federal.
Nesta oportunidade, queremos reafirmar que JAMAIS nossa Administração compactuou
com tais fatos e repudia veementemente atitudes dessa natureza praticadas por servidor
e/ou qualquer agente público, prezando pela honestidade, o respeito ao próximo e, mais
ainda, pela seriedade no trato com o dinheiro público.
É com pesar, mas também com a consciência do dever cumprido, que comunicamos à
população, à qual devemos todo respeito e satisfação, que a Administração adotou todos
os procedimentos legais para elucidação dos fatos, bem como a recuperação dos
recursos públicos e a punição dos responsáveis. Assim, adotamos as seguintes
providências:
• Exoneração do cargo de Agente Político por meio da Portaria nº 07/2022;
• Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, através da Portaria nº 15/2022
para apurar as responsabilidades e aplicar penalidades cabíveis;
• Solicitação de Instauração do Inquérito pela Polícia Civil;
• Representação junto ao Ministério Público da Comarca de Pará de Minas;
• Ajuizamento de Ação Cautelar pedindo o bloqueio dos bens do servidor envolvido;
• Comunicação dos fatos aos vereadores da Câmara Municipal.
Quanto aos valores dos danos, ainda não foi levantado o montante exato, o que será
apurado no curso das investigações citadas e por meio de perícias administrativa e
judicial. Na oportunidade, queremos deixar claro que, assim que houver algum progresso
nos procedimentos, a população de Florestal terá pleno conhecimento dos valores e dos
resultados das providências tomadas.
Quanto aos objetos encontrados na residência do servidor investigado quando das
diligências da Polícia Civil, esclarecemos que a procedência dos mesmos está sendo
investigada pela Polícia e também pela Administração para a tomada das providências
pertinentes.
Queremos, neste momento, agradecer a compreensão de cada um dos munícipes e
colocar esta Prefeitura, Assessoria Jurídica e documentos à disposição para o
esclarecimento de quaisquer dúvidas.
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