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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.
DE 02 DE OUTUBRO DE 2012
Institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de
Aracaju.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Estatuto institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Aracaju,
das autarquias e das fundações públicas municipais.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo
público.

TÍTULO II
DO CARGO PÚBLICO E DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA
Art. 3º Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com
denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
§ 1º Os cargos públicos são de provimento:
I – efetivo, o qual constitui unidade de ocupação funcional do quadro de pessoal privativa de
servidor público aprovado em concurso público, com direitos e deveres estabelecidos em lei;
II – em comissão, o qual constitui unidade de ocupação funcional do quadro de pessoal
destinada às funções de direção, chefia e assessoramento, de livre nomeação e exoneração,
com direitos e deveres definidos em lei.
§ 2º É vedada a nomeação em cargo público sem preenchimento dos requisitos legais exigidos
para o seu provimento.
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§ 3º Os cargos públicos são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.
§ 4º Serão estabelecidos em lei específica os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Art. 4º Os cargos públicos poderão ser isolados ou agrupados, de acordo com o disposto em lei,
para efeitos de classificação, obedecendo a um sistema específico, definindo-se as seguintes
categorias ocupacionais:
I – CLASSE: agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e
responsabilidades;
II – SÉRIES DE CLASSES OU CARREIRA: agrupamento de classes semelhantes quanto à natureza
das atribuições e o grau de complexidade e responsabilidade;
III – GRUPO: conjunto de série de classes reunidas segundo a correlação e afinidade entre as
atividades de cada uma à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimentos necessários ao
exercício das respectivas atribuições.
§ 1º Aos cargos públicos serão atribuídos valores, determinados por referências numéricas,
indicadores de símbolos e/ou de níveis.
§ 2º Os níveis poderão ser desdobrados em letras, e a cada uma delas correspondendo valores
específicos.
Art. 5º A função gratificada de confiança, criada por lei e exercida exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo, destinar-se-á apenas às atribuições de direção,
chefia ou assessoramento.
§ 1º O servidor público será designado e dispensado da função de confiança por ato do Titular
do Poder ou da entidade, podendo essa competência ser delegada.
§ 2º A Lei regulamentará a classificação das funções de confiança, observados os princípios da
hierarquia funcional, importância e complexidade das atribuições.
Art. 6º É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei.
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TÍTULO III
DO PROVIMENTO E DA VACÂNCIA
CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO
Seção I
Disposições gerais
Art. 7º A investidura em cargo público se efetiva com a posse e o exercício.
Art. 8º São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o gozo dos direitos políticos;
III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V – a idade mínima de dezoito anos; e
VI – aptidão física e mental.
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em
lei.
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que
são portadoras, sendo assegurado um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
cada certame.
Art. 9º O provimento de cargos públicos far-se-á mediante ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal, podendo essa competência ser delegada nos termos de lei.
Art. 10 São formas de provimento de cargo público:
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I – nomeação;
II – promoção;
III – readaptação;
IV – reversão;
V – aproveitamento;
VI – reintegração; e
VII – recondução.
Seção II
Do concurso público
Art. 11 A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em
lei, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando
indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente
previstas.
§ 1º Os concursos públicos para provimento de cargos da Administração Pública de Aracaju
terão sua realização centralizada na Secretaria Municipal de Administração.
§ 2º Ficam ressalvadas da previsão do caput deste artigo as nomeações para cargos em
comissão e para os cargos de natureza temporária em atendimento a excepcional interesse
público.
Art. 12 O prazo de validade do concurso será de até 2 (dois) anos, prorrogável, uma vez, por
igual período.
§ 1º Durante o prazo de validade do concurso, o candidato nele aprovado terá prioridade de
nomeação sobre novos concursados, observada a ordem de classificação.
§ 2º O prazo de validade e demais condições para realização do concurso serão fixados em
edital, que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju.
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§ 3º Facultar-se-á ao candidato aprovado no certame a possibilidade de, mediante
requerimento, renunciar a sua classificação original, de modo a ser reposicionado em último
lugar na lista de classificados, desde que o faça antes do ato de nomeação.
§ 4º Após a reclassificação, a nomeação poderá ou não vir a efetivar-se, de acordo com os
critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
Art. 13 O percentual de cargos reservados para pessoas com deficiência será devidamente
fixado no edital, respeitado o percentual mínimo previsto no Art. 8º, § 2º, desse Estatuto.
§ 1º A deficiência física ou mental será caracterizada mediante perícia médica oficial.
§ 2º A investidura no cargo ficará condicionada à comprovação, mediante perícia médica oficial,
de que a deficiência é compatível com as atribuições inerentes ao cargo.
Seção III
Da nomeação
Art. 14 A nomeação far-se-á:
I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira;
II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter
exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que
originariamente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o
período da interinidade.
Art. 15 A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de
prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de
classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na
carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de
carreira na Administração Pública Municipal e seus regulamentos.
Seção IV
Da posse e do exercício
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Art. 16 A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo Termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, sendo
vedado o desvio das funções as quais o servidor foi designado.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento,
prorrogável por igual período, mediante requerimento fundamentado, observado o interesse da
Administração Pública.
§ 2º A posse poderá ocorrer mediante procuração específica, com reconhecimento de firma.
§ 3º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
§ 4º No ato da posse, o servidor apresentará declaração:
I – de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
II – quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
§ 5º Para a posse nos casos de provimento de cargo em comissão, será ainda exigido do servidor
declaração quanto à existência de parentes ocupantes de cargos de gestão no âmbito da
Administração Pública Municipal, conforme disposto em regulamento.
§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo inicial ou de
prorrogação, ou ainda quando houver renúncia expressa à posse.
§ 7º O prazo previsto no § 1º deste artigo poderá ser reduzido, em caráter excepcional, para 15
(quinze) dias, prorrogáveis por igual período, mediante previsão expressa no edital do concurso
público.
Art. 17 São competentes para dar posse:
I – o Chefe do Poder Executivo Municipal, podendo ser delegada a competência mediante
regulamento específico; e
II – os dirigentes máximos das autarquias e fundações públicas do Município de Aracaju, para os
servidores das respectivas entidades.
Art. 18 A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
§ 1º Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício
do cargo.

10

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.
DE 02 DE OUTUBRO DE 2012
§ 2º O não servidor impedido temporariamente de tomar posse por motivo de saúde, retornará
à junta médica oficial no prazo estabelecido, até o limite de 60 (sessenta) dias.
§ 3º No caso de gestante não servidora, a posse ocorrerá no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias.
Art. 19 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função
gratificada de confiança.
Parágrafo único. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou
designado o servidor dar-lhe-á exercício.
Art. 20 Será de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor investido em cargo público entrar em
exercício, contados:
I – da data da posse; ou
II – do primeiro dia útil subsequente à data de publicação oficial do ato, nos casos de
readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento, término de disponibilidade e recondução.
§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, por
solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente.
§ 2º Na hipótese de que trata o inciso I do caput deste artigo, o servidor será exonerado do
cargo se não entrar em exercício no prazo legal.
§ 3º Na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo, será instaurado processo
administrativo disciplinar caso o servidor não entre em exercício no prazo previsto.
§ 4º O inicio do exercício de função gratificada de confiança coincidirá com a data de publicação
do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer
outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do
impedimento, que não poderá exceder de 30 (trinta) dias da publicação.
Art. 21 O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no
assentamento individual do servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os
elementos necessários ao seu assentamento individual.
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Art. 22 A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo
posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.
Seção V
Da readaptação
Art. 23 Readaptação é a investidura do servidor estável em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou
mental, devidamente verificada em inspeção médica oficial.
§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.
§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação
exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência da vaga.
§ 3º Quando a limitação for para apenas determinadas atribuições, não integrantes do núcleo
essencial de atuação do cargo público, o servidor poderá permanecer em exercício, mas
somente naquelas funções expressamente autorizadas pela perícia médica oficial.
§ 4º No caso de limitação temporária, não se realizará a readaptação, retornando o servidor ao
exercício das suas atribuições quando considerado apto pela perícia médica oficial.
§ 5º A readaptação poderá ser revista a qualquer época, mediante exame procedido pela junta
médica oficial, a requerimento do servidor ou de ofício.
§ 6º O servidor readaptado deverá, obrigatoriamente, passar por reavaliação anual junto à
perícia médica oficial.
Art. 24 O servidor poderá ser convocado, a qualquer momento, para submeter-se à avaliação da
Perícia médica oficial do Município, para verificação ou não da perda de sua condição física ou
mental para o exercício das atribuições específicas de seu cargo.
Parágrafo único. No caso de recusa injustificada do servidor em ser submetido à Perícia médica
oficial, nos termos do caput deste artigo, será instaurado processo administrativo disciplinar
para a devida apuração de sua conduta.
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Seção VI
Da reversão
Art. 25 Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, a pedido ou de
ofício, quando a perícia médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
§ 1º A reversão far-se-á em cargo da mesma carreira a que pertencia o servidor quando na
atividade ou no cargo resultante da sua transformação.
§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até
a ocorrência da vaga.
§ 3º O servidor que retornar à atividade, após a cessação dos motivos que causaram a sua
aposentadoria por invalidez, terá direito à contagem do tempo relativo ao período de
afastamento para todos os fins, salvo para promoção.
Art. 26 Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade.
Seção VII
Da reintegração
Art. 27 A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou
no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, sendo assegurada a contagem do tempo de afastamento.
§ 1º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de
origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em
disponibilidade.
§ 2º O servidor reintegrado será submetido à perícia médica oficial e, caso seja verificada a
incapacidade definitiva, será aposentado no cargo em que tiver sido reintegrado.
Seção VIII
Da recondução
Art. 28 Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e
decorrerá de:
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I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; ou
II – reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado,
observado o disposto na Seção IX do Título III desta Lei.
Seção IX
Da disponibilidade e do aproveitamento
Art. 29 A disponibilidade do servidor estável decorrerá de extinção do cargo ou de outras
hipóteses previstas neste Estatuto, podendo ainda ocorrer nos casos de reintegração.
§ 1º A remuneração do servidor disponível será proporcional ao tempo de efetivo exercício
decorrido antes da declaração de disponibilidade.
§ 2º O período em que o servidor permanecer em disponibilidade será considerado apenas para
efeito de aposentadoria.
§ 3º A remuneração da disponibilidade será revista sempre que, em virtude de revisão geral de
vencimentos, se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Art. 30 O retorno à atividade de servidor estável em disponibilidade far-se-á mediante:
I – aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o
anteriormente ocupado; e
II – comprovação de aptidão física e mental compatível ao cargo com o qual se dará o
aproveitamento.
Art. 31 Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não
entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada em perícia médica oficial.
Capítulo II
Da vacância
Art. 32 A vacância do cargo decorrerá de:
I – exoneração;
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II – demissão;
III – aposentadoria;
IV – falecimento; ou
V – promoção, nas carreiras em que houver previsão legal de quantitativo de vagas por nível.
Parágrafo único. O início da vacância ocorrerá na data:
I – da vigência do ato que criar o cargo;
II – do óbito de servidor; ou
III – da publicação do ato que exonerar, demitir, promover ou aposentar o servidor.
Seção I
Da exoneração
Art. 33 A exoneração do cargo dar-se-á a pedido ou de ofício.
§ 1º A exoneração de ofício ocorrerá:
I – quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II – quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido; ou
III – em outros casos previstos em lei.
§ 2º O servidor poderá desistir do seu pedido formal de exoneração, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da solicitação, desde que o ato não tenha sido publicado no Diário Oficial
do Município de Aracaju.
§ 3º O tempo sem efetivo exercício compreendido entre a solicitação e o pedido de desistência
de que trata o § 2º deste artigo será computado como falta, salvo se a exoneração ocorrer
durante o estágio probatório, quando então será suspensa a contagem do período de avaliação.
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Seção II
Da demissão
Art. 34 A aplicação da pena de demissão decorrerá de decisão administrativa após o devido
processo disciplinar, nos termos definidos neste Estatuto.
Seção III
Da aposentadoria
Art. 35 A aposentadoria é a passagem do servidor para a inatividade, observados os requisitos
estabelecidos pela lei do Regime Próprio de Previdência Social e pelas regras deste Estatuto.

TÍTULO IV
DA ESTABILIDADE E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 36 O estágio probatório é o período de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício do
servidor que ingressar em cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso
público, e tem por objetivo a apuração da aptidão do servidor para o desempenho das
atribuições do cargo, para fins de aquisição da estabilidade.
§ 1º Consideram-se de efetivo exercício, para fins de estágio probatório, os dias efetivamente
trabalhados pelo servidor, bem como o descanso remunerado semanal, feriados, pontos
facultativos e férias.
§ 2º A cada ingresso em virtude de aprovação em concurso público, o servidor cumprirá novo
período de estágio probatório.
Art. 37 Para fins de avaliação do servidor durante o período de estágio probatório, serão
analisados:
I – idoneidade moral;
II – assiduidade;
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III – pontualidade;
IV – disciplina;
V – eficiência;
VI – responsabilidade; e
VII – relacionamento.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não exclui a possibilidade de, em
regulamento próprio e para determinada carreira ou cargo isolado, serem fixados outros pontos
e requisitos para avaliação do servidor no período de estágio probatório.
Art. 38 Durante o cumprimento do estágio probatório, o servidor não poderá afastar-se do
cargo para qualquer fim, salvo quando nomeado para cargo de provimento em comissão na
administração pública federal, estadual ou municipal, sendo vedada a contagem deste tempo
para efeito de estágio probatório.
Art. 39 Serão concedidas ao servidor em estágio probatório somente as seguintes licenças e
afastamentos:
I – para tratamento da saúde;
II – para tratamento de pessoa da família;
III – serviço militar obrigatório;
IV – desempenho de mandato classista;
V – mandato eletivo;
VI – licença à gestante, adotante e paternidade; e
VII – por acidente em serviço.
Art. 40 Ficará suspenso o estágio probatório durante o período em que o servidor encontrar-se
afastado ou cedido, retomando-se a contagem a partir do término do impedimento ou da
cessão.
Art. 41 Até 90 (noventa) dias antes do término do estágio probatório, será submetida à
homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada por
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comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento
da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores
enumerados nos incisos I a VII do art. 37.
§ 1º Se o relatório da comissão for contrário à permanência do servidor, dar-se-lhe-á
conhecimento deste para efeito de apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias,
a partir da data de notificação.
§ 2º A comissão constituída encaminhará o parecer e a defesa ao Chefe do Executivo Municipal,
que decidirá sobre a exoneração ou a habilitação do servidor.
Art. 42 O servidor inabilitado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido
ao cargo anteriormente ocupado, observando-se as regras da disponibilidade e do
aproveitamento.
Art. 43 Comprovando-se o preenchimento dos requisitos para aquisição da estabilidade, a
conclusão do período de estágio probatório será formalizada mediante publicação de ato do
Chefe do Executivo Municipal ou de autoridade previamente designada.
Art. 44 O servidor público estável só perderá o cargo:
I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e o
contraditório; ou
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, a ser regulamentado na
forma da lei, sendo assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Art. 45 Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o
eventual ocupante de vaga, se estável, exercerá suas atribuições como excedente até a
ocorrência de vaga, ou será posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo
de serviço.
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TÍTULO V
DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I
DA REMOÇÃO
Art. 46 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro de pessoal, com mudança de local de exercício.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
I – de ofício, no caso de necessidade do serviço devidamente justificada pela autoridade
competente; e
II – a pedido, a critério da Administração.
Art. 47 O servidor não poderá ser removido:
I – quando no exercício de mandato eletivo;
II – quando em gozo de férias;
III – no período em que estiver fruindo das licenças previstas neste Estatuto; ou
IV – em outros casos previstos em lei.
Art. 48 A remoção será promovida pelo Titular da Secretaria ou pelo Dirigente da entidade de
exercício do servidor.
CAPÍTULO II
DA MUDANÇA DE LOTAÇÃO
Art. 49 Mudança de lotação é a passagem do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
para o mesmo cargo, pertencente à mesma carreira, de quadro de pessoal de outro órgão ou
entidade do Executivo Municipal, observada a conveniência da Administração Pública.
Art. 50 Poderá ocorrer a permuta entre servidores de órgãos ou entidades do Poder Executivo
Municipal, pertencentes à mesma carreira, lotados em locais de exercício diferentes, mediante
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requerimento dirigido à autoridade máxima da entidade na qual a permuta se faz, observadas a
conveniência e a oportunidade administrativa.
CAPÍTULO III
DA CESSÃO
Art. 51 Cessão é o afastamento do servidor público para ter exercício em outro órgão ou
entidade da administração pública, inclusive do próprio Município.
§ 1° Durante o período de cessão, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária
de outra esfera governamental, salvo disposição legal específica.
§ 2º Os servidores cedidos à Administração Indireta do Município de Aracaju farão jus a um
complemento de vencimento, nos termos fixados em lei específica, caso o seu vencimento-base
seja inferior ao do empregado em cargo equivalente.
§ 3° Expirado o prazo de cessão, o servidor deverá se apresentar ao órgão ou entidade de
origem no primeiro dia útil imediato ao da publicação do ato de devolução.
§ 4° Estando o servidor em exercício fora do Município de Aracaju, o prazo a que se refere o § 3º
deste artigo poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias.
Art. 52 O ato de cessão para órgão ou entidade de outra esfera de governo ou de um para outro
Poder do Município, será de competência do Chefe do respectivo Poder, de acordo com a
lotação do servidor.
CAPÍTULO IV
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 53 Substituição é o exercício temporário de cargo em comissão ou de função de confiança,
nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular.
§ 1° A substituição será automática, na forma prevista no regulamento de cada órgão ou
entidade, ou dependerá de designação da autoridade competente.
§ 2° O substituto fará jus à remuneração do cargo em comissão ou da função de confiança, paga
na proporção dos dias de efetiva substituição, desde que seja superior a 5 (cinco) dias úteis
corridos.
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CAPÍTULO V
DA REDISTRIBUIÇÃO
Art. 54 Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observados
os seguintes preceitos:
I - interesse da administração;
II - equivalência de vencimentos;
III - manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; e
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou
entidade.
Parágrafo único. A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de
trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação
de órgão ou entidade.

TÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO E DA FREQUENCIA AO SERVIÇO
Art. 55 A jornada normal de trabalho do servidor público municipal, salvo previsão em contrário
nas leis específicas de determinados cargos ou classes, será de 30 (trinta) horas semanais.
Parágrafo único. Além do cumprimento da jornada normal de trabalho, o exercício de cargo em
comissão ou da função de confiança exigirá do seu ocupante dedicação integral ao serviço.
Art. 56 Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho, por necessidade do serviço ou
por motivo de força maior.
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Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste artigo será remunerada e não poderá
ultrapassar a jornada básica semanal nem o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, salvo nos
casos de jornada especial ou de previsão legal específica em contrário.
Art. 57 O Chefe do Executivo Municipal determinará, quando não discriminado em lei ou
regulamento, o horário de trabalho das repartições.
Parágrafo único. O horário normal de trabalho de cada cargo ou função será o estabelecido na
legislação específica.
Art. 58 Atendida a conveniência da Administração, ao servidor que seja estudante será
concedido horário especial de trabalho, nos termos de lei específica a ser editada em um prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei.
Parágrafo único. O horário especial do estudante não dá ao servidor o direito à diminuição da
jornada semanal de trabalho.
Art. 59 Não haverá expediente nas repartições públicas do Município aos sábados e domingos,
salvo em órgão ou entidade que, pela sua natureza, exija a prestação dos serviços nestes dias.
Parágrafo único. Poderá ser compensado o trabalho prestado aos sábados e domingos, com o
correspondente descanso em dias úteis da semana, garantindo-se, pelo menos, o descanso em
um domingo ao mês.
Art. 60 A frequência dos servidores será apurada através de registro, a ser definido pela
Administração, pelo qual se verificarão, diariamente, as entradas e saídas.
Art. 61 Compete ao superior imediato do servidor o controle e a fiscalização de sua frequência,
sob pena de responsabilidade funcional.
Parágrafo único. A falta de registro de frequência ou a prática de ações que visem a sua burla,
pelo servidor, implicará na adoção obrigatória das providências necessárias à aplicação de pena
disciplinar.
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TÍTULO VII
DOS DIREITOS E VANTAGENS
CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 62 Vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor pelo exercício do seu
cargo e correspondente ao símbolo, padrão ou nível fixado em lei.
Art. 63 Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes e/ou temporárias estabelecidas em lei.
§ 1º É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de
remuneração.
§ 2º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é
irredutível.
§ 3º A remuneração ou provento do servidor ativo ou inativo e do pensionista não poderá sofrer
outros descontos que não sejam os obrigatórios ou decorrentes de imposição legal, bem como
aqueles decorrentes de ordem judicial, nos casos de prestação de alimentos.
§ 4º Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração,
obrigado a promover os descontos ou consignações em folha de pagamento em favor de
terceiros, mediante prévia e expressa autorização do servidor.
§ 5º A remuneração dos servidores deverá ser paga pela Administração Municipal até o último
dia útil do mês de trabalho.
§ 6º O servidor titular de cargo efetivo que tiver exercido por 4 (quatro) anos ininterruptos ou 8
(oito) intercalados, função gratificada de confiança ou cargo em comissão, terá os valores
percebidos incorporados a sua remuneração, como forma de estabilidade financeira, tornandose vantagem de caráter pessoal, na forma e nas condições definidas em Lei, refletindo nos
proventos proporcionalmente à contribuição.
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Art. 64 O servidor poderá perceber honorários, em caráter eventual e desde que não haja
prejuízo do cumprimento da sua jornada de trabalho, nas situações em que for:
I – designado para exercer as funções de fiscal de provas, auxiliar ou membro de bancas ou
comissões de concursos ou provas de concursos realizados pelo Município de Aracaju;
II – ministrar programas de formação, qualificação, capacitação e treinamento; ou
III – em outros casos previstos em lei.
§ 1º O estrito cumprimento da jornada de trabalho previsto no caput deste artigo poderá ser
flexibilizado, nos termos de regulamento, em função da peculiaridade e relevância das
atividades a serem realizadas, observado o interesse da administração e desde que não haja
prejuízo do exercício das atribuições do cargo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao servidor lotado em unidade que tenha, por
competência, atribuição ou função de ministrar treinamentos ou aulas.
Art. 65 Será descontado do vencimento ou da remuneração:
I – o valor correspondente aos dias de ausência do servidor ao trabalho, ressalvados os casos
previstos neste Estatuto; e
II – o valor correspondente às horas de atraso ou de antecipação do servidor, na entrada ou na
saída do serviço.
§ 1º As faltas por motivo de problemas de saúde serão abonadas mediante a apresentação de
atestado médico, não excedentes a 8 (oito) por ano, e, no máximo, de 3 (três) por mês, somente
sendo abonadas as faltas acima desses limites pela Perícia Médica Oficial do Município de
Aracaju.
§ 2º Para efeito do desconto a que se refere o inciso II do caput deste artigo, considerar-se-á
como uma hora de atraso na entrada, ou de antecipação na saída do trabalho, a fração de
tempo superior a 20 (vinte) minutos.
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§ 3º Independentemente dos descontos previstos no inciso II do caput deste artigo, o atraso na
chegada ao serviço e a antecipação na saída serão anotados na ficha de assentamento individual
do servidor, para efeitos de apuração da pontualidade e da assiduidade.
§ 4º Nos casos em que o servidor faltar ao serviço em virtude do cumprimento de pena
disciplinar de suspensão, devidamente aplicada após o regular processo administrativo
disciplinar, aplicar-se-á o disposto no inciso I do caput deste artigo.
Art. 66 As reposições ou indenizações devidas ao Erário do Município de Aracaju, salvo
disposição em contrário neste Estatuto, serão descontadas em parcelas mensais não superiores
a 10% (dez por cento) da remuneração do servidor, devendo ser previamente comunicadas e
terem o seu pagamento iniciado em um prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. No caso de o servidor ser exonerado ou demitido, ou vier a falecer, sem que
tenha liquidado o débito, a quantia subjacente será inscrita como dívida ativa, para efeitos de
cobrança pela Fazenda Municipal.
Art. 67 Para amortização de empréstimos ou dívidas contraídas com órgãos ou entidades, serão
admitidas consignações regularmente autorizadas, desde que não excedam, mensalmente, a
30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração do servidor, ficando excluído da soma
mensal os descontos relativos à contribuição do servidor ao instituto de assistência médica
conveniada.
Parágrafo único. O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser elevado até 60%
(sessenta por cento) nas consignações para amortização de empréstimos ou financiamentos
imobiliários.
Art. 68 Não será admitida a outorga de procuração para efeito de recebimento de remuneração.
Art. 69 Nenhum servidor poderá perceber vencimento-base inferior ao Piso Salarial do
Município de Aracaju, a ser fixado em lei, e reajustado anualmente.
Art. 70 O percentual de gastos com pessoal dos servidores da Administração Geral em relação à
receita corrente líquida não poderá ser inferior ao percentual apurado no ano de 2012.
Art. 71 Os vencimentos dos 5 (cinco) Grupos de servidores da Administração Geral,
discriminados no Anexo I, serão fixados na forma a seguir:
25

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.
DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

I – a diferença entre os vencimentos-base do Grupo II para o Grupo I será de 5% (cinco por
cento);
II - a diferença entre os vencimentos-base do Grupo III para o Grupo II será de 5% (cinco por
cento);
III – os vencimentos-base do Grupo IV corresponderão a 60% (sessenta por cento) dos
vencimentos-base do Grupo V;
IV - os vencimentos-base do Grupo V corresponderão a 3 (três) vezes o valor dos vencimentosbase do Grupo I.
Parágrafo único. O percentual aplicado para a progressão horizontal dos servidores da
Administração Geral será de 3% (três por cento) entre as letras.

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS
Art. 72 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I – indenizações;
II - gratificações;
III – adicionais; e
IV – outras previstas em lei.
§ 1º As gratificações e os adicionais poderão incorporar-se à remuneração ou ao provento, nos
casos e condições indicados neste Estatuto ou em Lei Complementar.
§ 2º As indenizações não se incorporam à remuneração ou ao provento para qualquer efeito.
Art. 73 As vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor não serão computadas nem
acumuladas para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
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Seção I
Das indenizações
Art. 74 Constituem indenizações ao servidor:
I – ajuda de custo;
II – diárias;
III – transporte; e
IV – outras definidas em lei.
Art. 75 O valor da indenização, assim como as condições para a concessão, serão estabelecidos
em regulamento.
Art. 76 A indenização recebida indevidamente será restituída mediante deposito bancário ou
desconto em folha.
Art. 77 Serão pagas ao servidor, com antecedência, as importâncias correspondentes às diárias
ou à ajuda de custo, sob pena de responsabilização disciplinar do gestor ou servidor que deu
causa à mora.
Art. 78 Fica vedada a concessão simultânea de ajuda de custo e de diárias.
Subseção I
Da ajuda de custo
Art. 79 Será concedida ajuda de custo ao servidor que for designado para serviço, curso ou outra
atividade fora do Município.
§ 1° A ajuda de custo destina-se a compensar despesas de viagem não cobertas por diárias e
será fixada pelo Chefe do Poder Executivo.
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§ 2° A ajuda de custo será calculada em razão das necessidades de gastos, conforme dispuser o
regulamento.
Art. 80 O servidor restituirá a ajuda de custo quando, antes de terminada a incumbência,
regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço, proporcionalmente aos dias não prestados.
Art. 81 Poderá ser concedida ajuda de custo ao servidor designado para realização de cursos de
aperfeiçoamento ou especialização, ainda que desenvolvidos na sede do Município, desde que
sejam de interesse da Administração e previamente autorizados pela autoridade competente.
Parágrafo único. A ajuda de custo referida no caput deste artigo destina-se exclusivamente ao
ressarcimento de despesas com inscrição e mensalidades de mencionados cursos, ficando o
servidor obrigado a apresentar comprovante de conclusão, sob pena de devolução da ajuda
recebida.
Art. 82 O servidor deverá prestar conta dos recursos recebidos, quando do retorno à origem ou
da conclusão do curso referido no Art. 81, em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

Subseção II
Das diárias
Art. 83 O servidor que, em serviço prestado ao Município de Aracaju, tiver de se afastar da sede
em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território estadual, nacional ou do
exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas
extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, conforme regulamento.
§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o
deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando o Município custear, por outro modo,
as despesas extraordinárias cobertas por diárias.
§ 2º O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, ficará
obrigado a restituí-las integralmente no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
§ 3º Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu
afastamento, deverá restituir a(s) diária(s) recebida(s) em excesso, no prazo máximo previsto no
§ 2º deste Artigo.
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Subseção III
Do transporte
Art. 84 Será concedida indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviço externo, desde que haja
prévia autorização da Administração Pública, conforme regulamento.
Art. 85 O Vale-Transporte será concedido ao servidor público que se utilizar de transporte
coletivo público urbano operado diretamente pelo poder público ou mediante delegação, em
linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente.
Art. 86 O Vale-Transporte constitui benefício que o Município antecipará ao servidor, até o 5º
(quinto) dia útil do mês, para utilização efetiva em despesas de deslocamento residênciatrabalho e vice-versa.
§ 1º Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do
beneficiário por um ou mais meios de transporte, entre sua residência e o local de trabalho.
§ 2º Quando houver necessidade de deslocamento do servidor com utilização de transporte
intermunicipal, por determinação do Município, será concedido o vale-transporte.
§ 3º O servidor que residir em outro Município não terá direito ao benefício do Vale-Transporte
intermunicipal, salvo para aqueles que residam na região metropolitana de Aracaju.
Art. 87 O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos nesta Lei, no que se
refere à contribuição do Município:
I - não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
II - não constitui base de incidência de contribuição previdenciária; e
III - não se configura como rendimento tributável do servidor.
Art. 88 O Município está exonerado da obrigatoriedade de concessão do Vale-Transporte
quando proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte
coletivo, o deslocamento, residência-trabalho e vice-versa, de seus servidores.
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Parágrafo único. Caso o Município forneça ao beneficiário transporte próprio ou fretado que
não cubra integralmente os deslocamentos deste, o Vale-Transporte deverá ser aplicado para os
segmentos da viagem não abrangidos pelo referido transporte.
Art. 89 É vedado ao Município substituir o Vale-Transporte por antecipação em dinheiro ou
qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de Vale-Transporte, necessário ao
atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo
Município, na folha de pagamento imediata, da parcela correspondente, quando tiver efetuado,
por conta própria, a despesa para seu deslocamento.
Art. 90 Para o exercício do direito de receber o Vale-Transporte, o servidor informará ao
Município, por escrito:
I - seu endereço residencial; e
II - os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento residência-trabalho
e vice-versa.
§ 1° A informação será atualizada sempre que ocorrer alteração das circunstâncias mencionadas
nos itens I e II do caput deste artigo, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento
dessa exigência.
§ 2° O beneficiário firmará compromisso de utilizar o Vale-Transporte exclusivamente para seu
efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
§ 3° A declaração falsa ou o uso indevido do Vale-Transporte constituem falta grave do servidor,
passível de aplicação de pena disciplinar.
Art. 91 É vedada a acumulação do benefício com outras vantagens relativas ao transporte do
beneficiário, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 88 desta Lei.
Art. 92 O Vale-Transporte será custeado:
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I - pelo beneficiário, na parcela equivalente até 6% (seis por cento) de seu vencimento básico,
excluídos quaisquer adicionais ou vantagens; e
II - pelo Município, no que exceder à parcela referida no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o Município a descontar,
mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela de que trata o
inciso I do caput deste artigo.
Art. 93 O valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será descontada por ocasião de seu
pagamento, salvo estipulação em contrário que favoreça o beneficiário.
Art. 94 No caso em que a despesa com o deslocamento do beneficiário for inferior a 6% (seis por
cento) do vencimento básico, o servidor poderá optar pelo recebimento antecipado do ValeTransporte, cujo valor será integralmente descontado por ocasião do pagamento do respectivo
vencimento.

Seção II
Das gratificações
Art. 95 Poderão ser concedidas aos servidores as seguintes gratificações:
I – pelo exercício de função de confiança ou pelo exercício de cargo em comissão;
II – natalina;
III – de produção por desempenho das atribuições do cargo;
IV – por participação em órgãos de deliberação coletiva;
V – por adoção do regime de tempo integral;
VI – por titulação;
VII – por representação de gabinete;
VIII – por participação em comissões de trabalho;
IX – para auxílio de diferença de caixa;
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X – por participação em eventos; e
XI – outras previstas em lei ordinária.
Subseção I
Da gratificação pelo exercício de função de confiança ou de cargo em comissão
Art. 96 A gratificação pelo exercício de função de confiança será instituída para atender
encargos ou atribuições, devendo o seu valor ser fixado em lei.
Parágrafo único. Não perderá o direito à gratificação relativa à função de confiança o servidor
que se ausentar do serviço em virtude do gozo de férias, luto, casamento, licença-prêmio,
licença-maternidade ou paternidade, licença remunerada para tratamento de pessoa da família,
ou doença comprovada pela perícia médica oficial do Município.
Art. 97 O servidor público efetivo investido em cargo de provimento em comissão poderá
perceber gratificação por seu exercício, cujos critérios e valores serão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. Aplica-se ao servidor efetivo ocupante de cargo em comissão a regra prevista
no Art. 96, parágrafo único, deste Estatuto.
Subseção II
Da gratificação natalina
Art. 98 A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o
servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.
§ 1º O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de
exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.
§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.
§ 3º A gratificação natalina não será considerada para o cálculo de qualquer vantagem
pecuniária.
Art. 99 De acordo com o disposto em regulamento, 50% (cinquenta por cento) da gratificação
natalina será paga de forma antecipada aos servidores, sendo que a outra parte será
obrigatoriamente adimplida até o dia 20 (vinte) de dezembro do mês de exercício.
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Parágrafo único. A antecipação prevista no caput deste artigo será efetuada entre os meses de
abril e setembro do mesmo ano de exercício.
Art. 100 Será extensiva aos inativos e pensionistas a percepção da gratificação natalina.
Subseção III
Da gratificação de produção por desempenho das atribuições do cargo
Art. 101 O servidor poderá perceber gratificação de produção, em função do resultado obtido
nas atribuições do cargo, conforme dispuser a lei.

Subseção IV
Da gratificação por participação em órgãos de deliberação coletiva
Art. 102 O servidor poderá perceber gratificação de presença por sessão ou reunião de Órgão de
deliberação colegiada a que comparecer, na qualidade de membro, ou mesmo como Presidente
ou Dirigente de Entidade ou Instituição a que esteja ligado ou vinculado o colegiado.
Parágrafo único. A gratificação a que se refere o caput deste artigo será devida nos casos em
que a legislação de órgão colegiado assim determinar.
Art. 103 O servidor não poderá receber gratificação de presença por mais de 2 (dois) órgãos de
deliberação coletiva, ainda que faça parte de 3 (três) ou mais desses mesmos órgãos, salvo
disposição legal especial em contrário.
Parágrafo único. Na hipótese em que faça parte de 3 (três) ou mais órgãos coletivos ou
colegiados, o servidor poderá optar pelas 2 (duas) fontes de pagamento que lhe forem mais
vantajosas.
Art. 104 O valor da gratificação de presença ou a forma de sua fixação será estabelecida na
legislação específica relativa ao órgão colegiado.
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Parágrafo único. A gratificação de presença poderá ser estabelecida em bases diferentes, tanto
em relação à do Presidente como à dos outros membros, assim como de um para outro órgão
colegiado.
Subseção V
Da gratificação por adoção do regime de tempo integral
Art. 105 Ao servidor que for submetido a regime especial de trabalho será concedida, nos
termos de regulamento, a gratificação por Tempo Integral.
§ 1º Os ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada de confiança não farão jus à
gratificação por adoção do regime de tempo integral.
§ 2º A Gratificação a que se reporta o caput deste artigo incidirá sobre o vencimento-base do
servidor.
Art. 106 A Gratificação por tempo integral será concedida através de critérios estabelecidos pelo
Poder Executivo Municipal em regulamento.
Parágrafo único. O servidor que for contemplado com a gratificação por tempo integral terá
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
Art. 107 Fica assegurado ao servidor o direito de optar pela manutenção do regime especial de
tempo integral quando, de forma ininterrupta, a Administração o conceder por um período igual
ou superior a 3 (três) anos.
§ 1º A opção pela continuidade do regime especial feita pelo servidor acarretará na manutenção
de todos os direitos e deveres relativos àqueles que se encontram submetidos ao tempo
integral, não podendo a Administração Pública municipal, sob qualquer hipótese, o revogar
unilateralmente, ressalvado o interesse público expressamente justificado.
§ 2º Não haverá, para qualquer efeito, a incorporação da gratificação prevista no caput deste
artigo na remuneração do servidor, garantido o direito à incorporação nos proventos do
aposentado por tempo de serviço e contribuição, de acordo com a legislação pertinente.
Art. 108 O servidor em regime especial de trabalho, que esteja percebendo gratificação por
tempo integral, não poderá receber gratificação por serviço extraordinário.
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Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste artigo limita-se tão-somente ao máximo
de 40 (quarenta) horas semanais, salvo previsão de banco de horas para compensação.
Subseção VI
Da gratificação por titulação
Art. 109 A Gratificação por titulação dar-se-á quando do aprofundamento de estudos pelo
servidor, nos termos da Lei Municipal nº. 3.550/2008.

Subseção VII
Da gratificação por representação de gabinete
Art. 110 A gratificação por Representação de Gabinete poderá ser paga em razão do exercício
de funções que, pela sua natureza, exijam gastos especiais de representação social.
Art. 111 A gratificação por representação de Gabinete poderá ser concedida aos servidores que
estejam em efetivo exercício no Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, de Secretário ou de
Secretário-adjunto e dos dirigentes das entidades da Administração Direta.
Art. 112 A Gratificação por Representação de Gabinete não excederá de 2/3 (dois terços) do
Valor base do cargo em comissão ou da função gratificada.
§ 1º O Poder Executivo regulamentará os valores e as condições próprias para percepção da
Gratificação por representação de Gabinete.
§ 2º É vedado o pagamento de gratificação por representação de Gabinete à pessoa sem vínculo
com o serviço público municipal.
§ 3º A Gratificação por Representação de Gabinete não será incorporada ao vencimento, para
qualquer efeito.
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Subseção VIII
Da gratificação por participação em comissões de trabalho
Art. 113 Ao servidor que seja designado a participar, como integrante ou auxiliar, em comissão,
grupo especial de trabalho, de pesquisa, de apoio ou assessoramento técnico, poderá ser
concedida, a critério da Administração, uma vantagem acessória, a título de gratificação.
§ 1º A gratificação prevista no caput deste artigo poderá ser concedida pelo prazo de até 12
(doze) meses, podendo ser renovada por igual período, desde que não se trate de comissão de
caráter permanente.
§ 2º Serão consideradas como permanentes, dentre outras previstas em regulamento próprio,
as seguintes comissões:
I – Comissão de avaliação de titulação dos servidores da Administração Pública;
II – Comissão de avaliação dos riscos de insalubridade e de periculosidade;
III – Comissão de Inquérito Administrativo;
IV – Comissões de Licitação.

Subseção IX
Da gratificação para auxílio de diferença de caixa

Art. 114 Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou investido em função
gratificada, que, no desempenho de suas atribuições, lidar com numerários do Município, será
concedido um auxílio mensal a título de gratificação, para compensar diferença de caixa.
Parágrafo único. O auxílio a que se refere este artigo corresponderá a 10% (dez por cento) do
vencimento-base do servidor.
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Subseção X
Da gratificação de participação em eventos
Art. 115 A gratificação de participação em eventos será destinada aos servidores públicos do
Município de Aracaju que desempenharem atividades em eventos organizados pela
Administração ou que tenham a sua participação, de acordo com regulamento fixado por
Decreto.
Parágrafo único. O servidor designado para realizar atividades em eventos ocorridos no
Município de Aracaju perceberá a gratificação prevista no caput deste Artigo.

Seção III
Dos Adicionais
Art. 116 Poderão ser concedidos aos servidores os seguintes adicionais:
I – pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa;
II – pelo exercício de atividade penosa;
III – pelo exercício de serviço extraordinário;
IV – pelo serviço noturno;
V – por época de serviço;
VI – terço;
VII – férias; e
VIII – por risco de morte.
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Subseção I
Do adicional pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa
Art. 117 Os servidores públicos que trabalham de modo habitual e permanente em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, fazem jus a um adicional,
conforme previsto no Art. 119, que será computado proporcionalmente nos proventos, desde
que haja efetiva contribuição previdenciária durante o período.
Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições
ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
Art. 118 Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais
considerados insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a
lactação, das operações e locais referidos neste artigo, após avaliação do risco para o concepto
pela Junta Médica do Município.
Art. 119 O servidor que desenvolva atividades e operações envolvendo agentes biológicos e
passíveis de serem considerados insalubres, receberão adicionais, com base de incidência
estabelecida em lei específica, e de acordo com os percentuais fixados em normas
regulamentadoras federais, nas seguintes situações:
§ 1º Insalubridade de grau máximo, para trabalhos ou operações em contato permanente com:
I – pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados;
II - carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de
doenças infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose e tuberculose);
III – esgotos (galerias e tanques); ou
IV - lixo urbano (coleta e industrialização).
§ 2º Insalubridade de grau médio, para trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em:
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I – hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal
que tenha contato com pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados);
II – contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros
produtos;
III – laboratórios de análise clínica e histo-patologia (aplica-se tão somente ao pessoal técnico);
IV – gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao
pessoal técnico);
V – cemitério (exumação de corpos);
VI – estábulos e cavalariças;
VII – resíduos de animais deteriorados; ou
VIII – limpeza de banheiros coletivos.
§ 3º Insalubridade de grau mínimo, para trabalhos e operações que envolvam atividades com
agentes químicos:
I – atividades permanentes de superfície nas operações a seco, com britadores, peneiras e
classificadores; ou
II – pintura à pistola ou manual, com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre.
§ 4 º As regras previstas nos parágrafos anteriores deverão ser atualizadas de acordo as normas
regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego.
Art. 120 No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerado para
concessão do adicional o de grau mais elevado.
Art. 121 São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por natureza ou
métodos do trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis, explosivos, com
energia elétrica e radiações ionizantes em condições de risco acentuado.
Art. 122 Determinada a existência de periculosidade nas atividades ou operações, ou, ainda, no
local de trabalho, o servidor terá direito a um adicional, com base de incidência estabelecida em
lei específica, e de acordo com o percentual fixado em norma regulamentadora federal, que
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será computado proporcionalmente nos proventos, desde que haja efetiva contribuição
previdenciária durante o período.
Art. 123 A caracterização e a classificação de insalubridade ou a identificação de periculosidade
serão realizadas, obrigatoriamente, por comissão regularmente constituída pelo Chefe do Poder
Executivo, através de perícia técnica e preenchimento de Laudo Pericial de caracterização de
insalubridade ou de periculosidade.
§ 1º Farão parte da comissão prevista no caput deste artigo, obrigatoriamente, 2 (dois) médicos
do trabalho e 1 (hum) engenheiro do trabalho.
§ 2º Aplicar-se-ão aos servidores, inclusive aos integrantes da comissão de caracterização, as
penalidades disciplinares cabíveis, quando, por dolo ou culpa, prestarem informações falsas ou
se omitirem em processo de concessão ou de cancelamento de periculosidade ou de
insalubridade.
Art. 124 A concessão e a cessação dos adicionais serão efetivadas mediante portaria individual
ou coletiva do Secretário Municipal de Administração, emitidas com base nas conclusões
técnicas da comissão e publicadas no Diário Oficial, retroagindo os seus efeitos a partir da data
do requerimento do servidor.
Art. 125 O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar
por um deles, salvo nos casos de acumulação de cargos, em que se verifique, para cada um
deles, as condições e as características que assegurem o pagamento dos dois adicionais.
Art. 126 O adicional de insalubridade ou de periculosidade será devido ao servidor quando
estiver no gozo de férias, bem como integrará o cálculo da gratificação natalina, do abono
previsto no Art. 150 deste Estatuto, da licença para tratamento de saúde e da licençamaternidade.
Subseção II
Do adicional pelo exercício de atividade penosa
Art. 127 Ao servidor será devido adicional quando exercer permanentemente atividades
penosas, nos termos e condições predefinidos em lei específica, que será computado
proporcionalmente nos proventos, desde que haja efetiva contribuição previdenciária durante o
período.
Art. 128 O adicional pelo exercício de serviço penoso não será concedido, sob qualquer
hipótese, em cumulação com os adicionais de insalubridade ou de periculosidade.
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Subseção III
Do adicional de serviço extraordinário
Art. 129 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50 % (cinquenta por
cento) em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, quando não for compensada, na
forma de regulamento.
§ 1º Os serviços extraordinários prestados aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos
serão remunerados com o acréscimo de 100 % (cem por cento) sobre a hora normal de trabalho.
§ 2º Em se tratando de serviço extraordinário em horário noturno, este será remunerado com
acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho.
Art. 130 Somente serão permitidos serviços extraordinários para atender a situações
excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, desde que haja
prévia e expressa motivação da Administração Pública.
Parágrafo único. O limite de que trata o caput deste artigo poderá ser excedido quando houver
imperiosa necessidade de continuidade da prestação dos serviços pelo Município, em situações
temporárias de emergência.
Art. 131 O adicional pelo serviço extraordinário não será concedido ao servidor que:
I – perceba gratificação por tempo integral, salvo nos casos previstos nesse Estatuto;
II – esteja investido em função gratificada de confiança; ou
III – esteja participando de comissão especial de trabalho regularmente constituída e
remunerada ou de eventos oficiais do Município.
Parágrafo único. Será devido o adicional de serviço extraordinário ao servidor se as atividades
desenvolvidas fora da jornada de trabalho sejam diferentes daquelas relativas ao exercício das
atribuições da função gratificada de confiança ou da comissão especial de trabalho.
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Art. 132 O servidor que receba adicional de serviço extraordinário, e que não haja prestado,
ficará obrigado a restituir o numerário, e, comprovada a má fé ou simulação, aplicar-se-á ainda a
pena disciplinar cabível.
Art. 133 Fica assegurado ao servidor o direito de optar pela manutenção da prestação do serviço
extraordinário quando, de forma ininterrupta, a Administração o manter em serviço fora da
jornada de trabalho por um período igual ou superior a 3 (três) anos.
§ 1º A opção pela continuidade da prestação do serviço extraordinário feita pelo servidor
acarretará na manutenção de todos os direitos e deveres respectivos, não podendo a
Administração Pública municipal, sob qualquer hipótese, o revogar unilateralmente.
§ 2º Não haverá, para qualquer efeito, a incorporação do adicional previsto no caput deste
artigo à remuneração do servidor.

Subseção IV
Do adicional pelo serviço noturno
Art. 134 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte duas) horas de
um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por
cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.

Subseção V
Do adicional por época de serviço

Art. 135 Será concedido ao servidor, por período de efetivo exercício, um adicional incidente
sobre o vencimento-base, desde que preenchidas as condições e os requisitos predefinidos em
lei específica.

Subseção VI
Do adicional do Terço
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Art. 136 Lei específica disporá sobre as condições e as formas de concessão e fracionamento do
adicional do Terço para os servidores públicos da Administração Geral, a ser editada em um
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
Parágrafo único. Enquanto não sobrevier a lei discriminada no caput deste Artigo, o servidor
fará jus ao adicional de 1/3 (um terço) de seu vencimento, ao completar 25 (vinte e cinco) anos
de exercício no serviço público.
Subseção VII
Do adicional por risco de morte

Art. 137 Ao servidor será devido adicional quando exercer permanentemente atividades que o
coloquem em risco de morte, nos termos e condições predefinidos em lei específica, que será
computado proporcionalmente nos proventos, desde que haja efetiva contribuição
previdenciária durante o período.

CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS
Art. 138 Férias é o período anual de descanso do servidor, sem prejuízo da sua remuneração.
§ 1º O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que poderão ser acumuladas, até o máximo
de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja
legislação específica.
§ 2º Caberá à diretoria de recursos humanos de cada órgão organizar uma escala de férias até o
mês de outubro de cada ano, que poderá ser alterada para atender às necessidades do serviço.
§ 3º A concessão das férias será informada, por escrito, ao servidor, com antecedência de, no
mínimo, 30 (trinta) dias.
§ 4º Será providenciado o registro das férias no assentamento individual do servidor.
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§ 5º As férias poderão ser parceladas em até duas etapas, desde que seja uma delas de, no
mínimo, 10 (dez) dias, quando requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública.
Art. 139 Durante as férias, o servidor terá direito a receber o vencimento mais todas as
vantagens percebidas no mês anterior ao da concessão, inclusive, quando regularmente
investido, o valor relativo ao exercício da função gratificada de confiança ou do cargo em
comissão que ocupe.
Art. 140 O servidor que acumular dois períodos de férias deverá, antes de completado o terceiro
período aquisitivo, afastar-se do serviço para gozá-las, conforme programação da escala de
férias.
Parágrafo único. O servidor poderá gozar das férias acumuladas em um só período de 60
(sessenta) dias corridos.
Art. 141 Quando em gozo das férias, o servidor transferido, removido ou redistribuído, não será
obrigado a se apresentar ao serviço, antes de concluído o período de descanso.
Art. 142 Sempre que não for prejudicial ao serviço, o servidor gozará de suas férias em período
coincidente com o das férias de seu cônjuge ou companheiro, se ambos forem servidores do
quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Município de Aracaju.
Art. 143 A servidora poderá optar por suas férias antes ou imediatamente após o período de
licença-maternidade.
Art. 144 Em nenhuma hipótese, o servidor em gozo de férias poderá ser demitido ou exonerado
de cargo ou da função gratificada de confiança.
Art. 145 O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa
ao período das férias a que tiver direito, e ao período incompleto, na proporção de 1/12 (um
doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Parágrafo único. A indenização de que trata o caput deste Artigo será devida aos herdeiros ou
sucessores do servidor que falecer antes de gozar as férias que já houver adquirido.
Art. 146 Não terá direito a férias o servidor que, durante o período aquisitivo:
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I – permanecer em gozo de licença por mais de 30 (trinta) dias, salvo nas hipóteses de licençaprêmio, licença-maternidade e licença remunerada para tratamento de pessoa da família;
II – permanecer em gozo de licença para tratamento da própria saúde por mais de 150 (cento e
cinquenta) dias; e
III – ter mais de 12 (doze) faltas não justificadas ao serviço, alternadas ou consecutivas, durante
o período aquisitivo.
Parágrafo único. Incluem-se, na hipótese do inciso III do caput deste artigo, as ausências por
motivo de licença para trato de interesse particular.
Art. 147 O pagamento do abono de férias será efetuado no mês anterior ao de gozo das férias.
§ 1º O adicional de férias será calculado com base na remuneração do último mês de exercício.
§ 2º Em caso de parcelamento de férias, o servidor receberá o adicional na remuneração do mês
do primeiro período.
§ 3º Será facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário, desde
que preenchidos os requisitos a serem estabelecidos em lei específica.
Art. 148 O servidor estudante terá direito de fazer coincidir suas férias com o recesso escolar,
nos termos fixados em lei específica.
Art. 149 O servidor que opera direta e permanentemente com raios X ou substâncias radioativas
gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida, em
qualquer hipótese, a acumulação.
Art. 150 Lei específica disporá sobre o valor e a forma de pagamento do abono devido ao
servidor por ocasião de férias.
Parágrafo único. Até que sobrevenha a lei prevista no caput deste Artigo, o abono será
concedido no valor correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do servidor no mês
anterior ao da concessão.
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CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 151 Conceder-se-ão as seguintes licenças ao servidor:
I - tratamento da própria saúde;
II - tratamento de saúde de pessoa da família;
III – licença-prêmio;
IV - trato de interesse particular;
V - acompanhamento do cônjuge ou companheiro;
VI - prestação de Serviço Militar;
VII – maternidade ou adoção;
VIII – paternidade; e
IX – para desempenho de mandato classista.

Seção II
Da licença para tratamento da própria saúde
Art. 152 Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
quando incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades laborais, sem
prejuízo da remuneração a que fizer jus, nos termos da legislação específica.
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§ 1º Nos casos previstos no caput desse artigo, é indispensável a inspeção por junta médica
oficial, que deverá realizar-se nas dependências da administração destinadas para tal e, sempre
que necessário, na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar
internado.
§ 2º A recusa à inspeção médica é passível de aplicação de sanção disciplinar ao servidor,
impossibilita a homologação da licença e implica na transformação das ausências em faltas
injustificadas.
§ 3º Sempre que a inspeção se realizar na sede do órgão médico, o servidor deverá aguardar o
resultado em serviço, salvo nos casos de licença em prorrogação ou de moléstia que determine
a interrupção imediata do exercício, a critério da autoridade médica.
§ 4º No caso de licença negada, as faltas correrão por exclusiva responsabilidade do servidor, a
partir da data de sua notificação, salvo durante os dias em que a junta médica atestar tenha ele
estado a sua disposição.
Art. 153 O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por período
superior a 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, caso em que será considerado inapto para o
serviço público, a critério da Junta Médica do Município.
§ 1º Para licença de até 3 (três) dias consecutivos, a concessão poderá ser efetivada por médico
ou dentista assistente do servidor.
§ 2º O servidor que durante o ano atingir o limite de 8 (oito) dias de licença para tratamento de
saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo de
sua duração, será submetido à inspeção por Junta Médica Oficial.
§ 3º Caberá ao setor de recursos humanos de cada órgão municipal o controle do número de
dias de licença dos servidores sob sua gestão, devendo encaminhar os documentos que
consubstanciaram as concessões à perícia médica oficial do Município de Aracaju quando
ultrapassado o limite previsto no § 2º deste artigo.
§ 4º O servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão será
encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – quando
ultrapassados 15 (quinze) dias consecutivos de gozo da licença prevista no caput deste artigo.
Art. 154 Fica vedado ao servidor o exercício de atividades remuneradas quando em licença para
tratamento da própria saúde.
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Parágrafo único. A inobservância da proibição estabelecida por este artigo acarretará a cassação
da licença, a restituição ao Município da quantia recebida indevidamente, bem como a
reassunção imediata no cargo.
Art. 155 O servidor com incapacidade laborativa decorrente de doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, especificadas em lei ou em norma ministerial, com base em conclusão da medicina
especializada, será compulsoriamente licenciado, com remuneração integral.
Parágrafo único. A verificação das moléstias referidas no caput deste artigo será feita,
obrigatoriamente, mediante perícia médica oficial.
Art. 156 O servidor em licença para tratamento de saúde deverá, no mínimo, 5 (cinco) dias antes
do término do prazo, submeter-se a nova inspeção, cujo laudo médico poderá concluir pelo seu
retorno ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.
§ 1º Enquanto não for apresentado o laudo referente à inspeção de que trata o caput deste
artigo, a licença considerar-se-á automaticamente prorrogada, até que sobrevenha o resultado.
§ 2º Se o servidor se apresentar à nova inspeção médica, após a expiração do prazo de licença, e
caso não se justifique a prorrogação, serão consideradas como faltas não abonáveis os dias que
excederam ao licenciamento.
Art. 157 O servidor licenciado para tratamento de saúde será obrigado a reassumir o exercício,
se for considerado apto em perícia médica realizada de ofício.
Parágrafo único. No curso de licença, o servidor poderá requerer inspeção médica, caso se
julgue em condições de reassumir o exercício ou com direito a decretação da sua aposentadoria.
Art. 158 O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições
definidos em regulamento.
Parágrafo único. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será
submetido à inspeção médica de ofício.

Subseção I
Do acidente de trabalho ou de moléstia profissional
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Art. 159 Acidente de trabalho é o evento danoso que tem como causa mediata ou imediata a
suspensão do exercício das atribuições inerentes ao cargo.
§ 1º Equipara-se a acidente de trabalho o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada
pelo servidor no exercício de suas atribuições, bem como aquele sofrido no percurso da
residência para o trabalho e vice-versa.
§ 2º A prova de acidente será feita em processo especial, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis
quando as circunstâncias o exigirem, nos termos de regulamento.
Art. 160 Entende-se por moléstia profissional a que decorrer das condições do serviço ou de
fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.
Art. 161 O servidor acidentado no exercício de suas atribuições, que necessitar de tratamento
médico-hospitalar não disponível em Sergipe, terá a assistência custeada pelo Município.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao servidor que necessitar de
assistência médica em serviço fora da sede.
Art. 162 As regras dos artigos 152 a 158 desse Estatuto se aplicam nos casos em que o acidente
do trabalho ou a moléstia profissional implicar licença para tratamento da própria saúde.

Seção III
Da licença por motivo de doença em pessoa da família
Art. 163 Ao servidor será concedida licença por motivo de doença em pessoa da família, desde
que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que esta não possa ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser verificado através da assistência
social.
§ 1º Considerar-se-á como pessoa da família, para os efeitos do caput deste artigo, pai, mãe,
padrasto, madrasta, enteado, irmão, cônjuge, companheiro ou, ainda, dependente que conste
de seu assentamento individual, mediante comprovação prévia.
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§ 2° A licença para tratamento de saúde de pessoa da família terá a sua duração limitada ao
máximo de 6 (seis) meses a cada quinquênio, com remuneração integral;
§ 3º Vencido o prazo previsto no § 2º deste artigo, poderá ser prorrogada ou novamente
concedida a licença, mediante nova avaliação da pericia médica, porém sem retribuição
pecuniária ao servidor.
§ 4° As licenças intermitentes, com períodos de interrupção inferiores a 30 (trinta) dias, serão
consideradas sucessivas para fins de cômputo de prazo e pagamento da remuneração.
Art. 164 Não será considerada assistência pessoal prestada ao doente a representação dos seus
interesses econômicos ou comerciais.
Art. 165 Provar-se-á a doença mediante inspeção médica e avaliação de documentos pela
Perícia Médica Oficial do Município de Aracaju, a partir de requerimento do servidor.
Parágrafo único. Junto ao requerimento previsto no caput deste artigo, deverá o servidor
apresentar, além de outros documentos previstos em regulamento próprio:
I – nome do assistido e comprovação documental do parentesco ou da relação de afinidade,
salvo quando constante do assentamento individual do servidor; e
II – atestado médico que identifique o CID 10 da doença do assistido.
Art. 166 Havendo mais de um servidor da mesma família com direito à licença prevista nesta
Seção, somente um deles fará jus ao benefício, desde que se trate do mesmo assistido.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, poderá ser concedida redução parcial da
jornada de trabalho a cada um dos servidores, de modo que a assistência ao parente portador
de doença seja repartida entre eles.

Seção IV
Da Licença-prêmio
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Art. 167 A cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal de Aracaju, o
servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio, com todos os direitos e
vantagens, inclusive dos valores relativos ao cargo em comissão ou à função de confiança que
ocupe.
§ 1º Para fins de contagem de tempo da licença prevista no caput deste artigo, consideram-se
como de efetivo exercício:
I – casamento ou luto;
II – férias anuais;
III – requisição de outras entidades públicas, com afastamento autorizado pela autoridade
competente;
IV – viagem de estudo, aperfeiçoamento ou representação fora da sede, devidamente
autorizadas pela autoridade competente;
V – licença para tratamento de saúde de até 150 (cento e cinquenta) dias;
VI – licença para tratamento de pessoa da família remunerada;
VII – licença gestante e licença paternidade;
VIII - júri e outros serviços obrigatórios por lei; e
IX – demais licenças e afastamentos previstos expressamente nesse Estatuto como de efetivo
exercício.
§ 2º As vantagens relativas ao exercício de cargo em comissão e/ou função de confiança, para
fins de fixação da remuneração durante o período da licença prevista no caput deste Artigo,
serão calculadas com base na média aritmética dos valores percebidos durante o período
aquisitivo pelo servidor.
Art. 168 A licença-prêmio será gozada de uma só vez ou em parcelas nunca inferiores a 1 (hum)
mês, de acordo com escala aprovada pelo titular do órgão em que esteja lotado o servidor, na
qual deverá ser levado em conta o interesse do serviço.
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§ 1º A contagem do tempo para a concessão da licença-prêmio deverá ser apurado pela
Administração, de ofício ou a requerimento do servidor, nos prazos previstos em regulamento.
§ 2º A licença-prêmio não poderá ser cumulada por mais de dois períodos aquisitivos, salvo no
caso de necessidade de serviço devidamente comprovada, hipótese na qual o servidor poderá se
afastar após comunicado com antecedência de 30 dias.
§ 3º Lei específica disporá sobre os casos e as condições de conversão da licença-prêmio em
abono pecuniário.
Art. 169 A licença especial não será concedida ao servidor substituto, enquanto perdurar a
substituição.
Art. 170 Ao entrar em gozo de licença especial, o servidor terá direito a receber,
antecipadamente, a remuneração correspondente a 01 (hum) mês.

Seção V
Da Licença para Trato de Interesses Particulares
Art. 171 A licença sem remuneração para trato de interesses particulares poderá se concedida a
pedido do servidor efetivo e estável pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, prorrogáveis
por mais 1 (hum) ano.
§ 1º A Administração deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias sobre a concessão da
licença prevista no caput deste artigo, contados da data de protocolo do requerimento no setor
competente.
§ 2º Não se manifestando a Administração no prazo previsto no § 1º deste artigo, poderá o
servidor afastar-se de suas funções, sem remuneração, até que sobrevenha a decisão formal
sobre o requerimento da licença.
§ 3º A concessão de uma nova licença somente ocorrerá depois de decorrido período de efetivo
exercício do servidor em seu cargo igual ou superior ao da licença anteriormente gozada.
Art. 172 Não será concedida licença para trato de interesses particulares ao servidor:
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I – que esteja em débito de indenização ou reposição aos cofres públicos;
II – que estiver ocupando cargo de provimento em comissão ou função de confiança;
III – que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar ou cumprindo pena
disciplinar;
IV – reintegrado por medida liminar, até decisão judicial definitiva; ou
V – nos casos em que houver compromisso do servidor de permanência no serviço público
municipal em decorrência de investimento público em sua capacitação.
Art. 173 A licença para trato de interesses particulares poderá ser interrompida, a qualquer
tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço, em caso de necessidade temporária e
imperiosa.
Parágrafo único. No caso de interrupção por interesse do serviço, a Administração deverá
expedir ato devidamente fundamentado com as razões da interrupção, do qual o servidor será
notificado para retornar ao exercício das atividades do seu cargo, no prazo máximo de 15
(quinze) dias contados da notificação.
Art. 174 A licença para tratar de interesses particulares não descaracteriza a acumulação
indevida de cargos, empregos ou funções públicas.
Art. 175 Será assegurado ao servidor licenciado nos termos desta Subseção o direito de
continuar contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Município de Aracaju, desde
que seja efetuado, mensalmente, o pagamento integral da contribuição previdenciária, inclusive
do percentual devido pela Administração quando o servidor se encontra em efetivo exercício.

Seção VI
Da Licença para Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro

Art. 176 Poderá ser concedida ao servidor, a critério da Administração, licença para acompanhar
cônjuge ou companheiro que também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos
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Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e foi transferido ou
removido de ofício para outro ponto do território nacional ou do exterior.
§ 1º A licença não será extensiva aos casos de remoção ou transferência que se verificar a
pedido do próprio cônjuge do servidor.
§ 2º A remoção ou transferência do cônjuge somente justificará a concessão da licença ao
servidor se implicar mudança de domicílio e de residência da família.
Art. 177 Na hipótese de existir órgão ou entidade de Administração de Aracaju no local de novo
domicílio ou residência, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e estável, ao invés
de ser licenciado, terá exercício nesse órgão ou entidade.
§ 1º A licença de que trata o caput deste artigo será concedida sem remuneração e por prazo de
até 2 (dois) anos, prorrogáveis por igual período, sucessivamente, enquanto durar o
afastamento do cônjuge ou companheiro.
§ 2º A recusa do servidor em servir no local do novo domicílio da família somente se justificará
nos casos de trabalho incompatível com a sua formação profissional ou natureza do seu cargo.
§ 3º A concessão da licença nos termos do § 2º, se já concedida, será imediatamente revogada e
o servidor entrará em exercício quando verificar-se a compatibilidade de trabalho.
§ 4º O disposto no caput deste artigo aplica-se ao servidor cujo cônjuge ou companheiro tenha
se deslocado em razão de exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo ou Legislativo,
pelo prazo correspondente à duração do mandato.
Art. 178 Finda a causa da licença, o servidor deverá se apresentar imediatamente para o
exercício das atividades de seu cargo.
§ 1º Independentemente do retorno do seu cônjuge, o servidor terá direito de retornar ao
exercício do seu cargo originário a qualquer tempo.
§ 2º Reassumindo o exercício, o servidor só poderá renovar a licença depois de 2 (dois) anos, a
contar da data da reassunção, a não ser que o cônjuge seja mandado servir em outra localidade.
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Art. 179 Não se concederá licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro ao
servidor nas mesmas hipóteses de proibição previstas para a concessão da licença para o trato
de interesses particulares.
Parágrafo único. A regra prevista no Art. 175 deste Estatuto poderá ser aplicada ao servidor que
estiver no gozo da licença regulada nesta Seção.

Seção VII
Da Licença para Prestação de Serviço Militar
Art. 180 Ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outras obrigações relativas à
segurança nacional será concedida licença remunerada, descontada mensalmente a importância
que receber pelo exercício deste serviço.
§ 1º O servidor poderá optar por receber integramente os direitos e vantagens das forças
armadas ou do órgão de segurança nacional, o que implicará no não recebimento da
remuneração da Fazenda municipal durante esse período.
§ 2º A licença de que trata o caput deste artigo será também concedida ao servidor em curso de
formação de oficiais da reserva das Forças Armadas, durante os estágios previstos pelos
regulamentos militares.
Art. 181 Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para
reassumir o exercício do cargo.

Seção VIII
Da licença à gestante, à adotante e da licença-paternidade
Art. 182 Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias, consecutivos,
prorrogáveis por mais 60 (sessenta), nos termos de lei complementar, sem prejuízo da
remuneração.
§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por
prescrição médica.
55

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.
DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.
§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a
exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.
§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 15 (quinze) dias de
repouso remunerado.
Art. 183 Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 8
(oito) dias úteis consecutivos.
Art. 184 À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 7 (sete) anos de
idade, serão concedidos 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada.
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 7 (sete) anos de
idade, o prazo de que trata este artigo será de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 185 A servidora gestante que desempenhar atividades incompatíveis com o seu estado terá
direito a exercer provisoriamente as atribuições de outro cargo ou função que não sejam
prejudiciais a sua saúde ou à saúde do nascituro, sem prejuízo do direito à licença prevista nesta
Seção.

Seção IX
Da licença para desempenho de mandato classista
Art. 186 É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração, sem perda dos direitos e
vantagens, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe
de âmbito nacional, estadual ou municipal, sindicato representativo da categoria ou entidade
fiscalizadora da profissão.
§ 1º Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou
representação, até o máximo de:
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I – 6 (seis), com representatividade para mais de 1.000 (hum mil) servidores da Administração
Municipal de Aracaju;
II – 3 (três), com representatividade para menos de 1.000 (hum mil) servidores da Administração
Municipal de Aracaju.
§ 2º A licença prevista no caput deste artigo será automaticamente revogada se o servidor
deixar, por qualquer motivo, de exercer o mandato classista, salvo nas hipóteses de ausência
consideradas nesse Estatuto como de efetivo exercício.
Art. 187 O servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança não poderá se
licenciar para desempenhar mandato de representação de classe.
CAPÍTULO V
DOS AFASTAMENTOS
Seção I
Disposições gerais
Art. 188 Poderá ser concedido afastamento ao servidor para:
I – concorrer e exercer mandato eletivo;
II – servir a outro órgão ou entidade;
III – qualificação profissional; ou
IV – cumprir pena por crime comum.

Seção II
Do afastamento para concorrer e exercer mandato eletivo
Art. 189 O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que concorrer a mandato público
eletivo será afastado do exercício do seu cargo na forma da legislação eleitoral.
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Art. 190 No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para o regime próprio de
previdência como se em exercício estivesse.

Seção III
Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade
Art. 191 O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos
Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
I – para exercício de cargo em comissão ou função gratificada de confiança, com ônus para o
órgão cessionário; ou
II – em casos previstos em Leis específicas.
Art. 192 O ato de afastamento de servidor, nos termos previstos no Art. 191, é de competência
privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Seção IV
Do afastamento para qualificação profissional
Art. 193 Poderá ser permitido o afastamento do servidor, e desde que a participação não possa
ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário para
realização de estudos, pelo prazo de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, a critério da
administração.
§ 1° A autorização para o afastamento de que trata este artigo é da competência privativa do
Chefe do Poder Executivo.
§ 2° O afastamento de que trata o caput deste artigo só será permitido quando o programa de
estudos for de interesse para o Município.
§ 3° Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será deferida a exoneração ou
licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento,
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ressalvada a hipótese de deferimento mediante o ressarcimento da despesa havida com o
afastamento, atualizada monetariamente.
§ 4° O servidor afastado para estudo ou aperfeiçoamento fora do Município terá todos os
direitos e vantagens, ficando obrigado a prestar serviços ao Município por tempo igual ao
período de afastamento, sob pena de devolução da quantia percebida durante todo o período
de afastamento.
§ 5° O servidor ficará obrigado a apresentar, ao reassumir o cargo, relatório das atividades
desenvolvidas em função dos estudos realizados, acompanhado de comprovante de
participação ou certificado de habilitação, se for o caso.
§ 6° O servidor deverá manifestar plena concordância com as condições estabelecidas quando
da concessão do afastamento para estudo, assinando termo de compromisso, em caráter
irrevogável e irretratável.
Art. 194 As hipóteses, condições e formas para autorização do afastamento previsto nesta Seção
serão disciplinadas em regulamento específico.

Seção V
Do afastamento para cumprimento de pena por crime comum
Art. 195 O servidor preso por crime comum será afastado do seu cargo, e não fará jus ao
recebimento da remuneração durante o período.
§ 1º No caso de condenação transitada em julgado, e se esta não for de natureza que determine
a demissão, o servidor continuará afastado até o cumprimento total da pena, não computando a
seu favor o tempo que permanecer preso, inclusive cautelarmente, para qualquer efeito legal.
§ 2º Durante a situação prevista no caput deste artigo, a família receberá o auxílio-reclusão, nos
termos da legislação pertinente.
§ 3º O afastamento cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em
liberdade ou puder retornar à atividade, em virtude de progressão de regime.
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CAPÍTULO VI
DAS CONCESSÕES
Art. 196 Sem qualquer prejuízo, inclusive de ordem pecuniária, poderá o servidor ausentar-se do
serviço:
I – por até 03 (três) dias ao ano, para doação de sangue;
II – por 01 (hum) dia, para se alistar como eleitor;
III – por 08 (oito) dias consecutivos, em razão de:
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, avós, irmãos, madrasta ou padrasto, filhos,
enteados, criança ou adolescente sob guarda ou tutela e netos; e
IV – no dia do seu aniversário.
Art. 197 O servidor legalmente responsável por pessoa com deficiência que exija tratamento
especializado poderá ter redução da jornada de trabalho, nos termos de regulamento.
Parágrafo único. O direito previsto no caput deste artigo poderá ser estendido ao servidor
legalmente responsável por idoso que exija cuidados especiais, devidamente comprovados pela
perícia médica oficial de Aracaju.
CAPÍTULO VII
DO TEMPO DE SERVIÇO
Seção I
Disposições gerais
Art. 198 A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos,
considerando o ano de trezentos e sessenta e cinco dias.
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Art. 199 Serão considerados como de efetivo exercício os dias em que o servidor estiver
afastado por motivo de:
I – férias;
II – quaisquer das hipóteses de concessão previstas no Art. 198;
III – licença à maternidade, à adotante e licença-paternidade;
IV – licença-prêmio;
V – licença para tratamento da saúde ou para tratamento de pessoa da família, durante o
período remunerado;
VI – licença por motivo de acidente em serviço ou de doença profissional;
VI – prestação de serviço militar;
VIII – participação como jurado do Tribunal de Júri e prestação de outros serviços obrigatórios
por lei;
IX – investidura em cargo de provimento em comissão de Órgão ou Entidade da Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal;
X – exercício de Mandato Eletivo Federal, Estadual ou Municipal;
XI – autorização para ausentar-se, em objeto de serviço, cursos, missão ou estudo, devidamente
concedida, conforme o caso, pela autoridade competente;
XII – participação em competições esportivas, culturais ou cívicas, devidamente autorizada pela
autoridade competente;
XIII – faltas justificadas, nos termos desse Estatuto e do disposto em regulamento;
XIV– suspensão preventiva, quando o procedimento concluir pela improcedência;
XV – prisão por ordem judicial, quando vier a ser inocentado;
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XVI – participação em programas de formação, qualificação, capacitação e treinamento,
conforme dispuser o regulamento; e
XVII – licença para exercício de mandato classista.
Parágrafo único. A contagem autorizada, nos termos deste artigo, não exclui outras hipóteses
expressamente admitidas nesse Estatuto ou em lei específica.

CAPITULO VIII
DA ACUMULAÇÃO
Art. 200 Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos.
§ 1º A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades
controladas direta ou indiretamente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da
compatibilidade de horário.
§ 3º É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição
Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração.
Art. 201 O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos,
quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos
efetivos.
CAPÍTULO IX
DO DIREITO DE PETIÇÃO
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Art. 202 Todo servidor é parte legítima para requerer e representar ao Poder Público Municipal,
em defesa de direito, ou contra ato ilegal ou abusivo de autoridade.
Art. 203 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo no prazo de 30
(trinta) dias, salvo em casos que obriguem a realização de diligência ou estudo especial, ficando
o prazo dilatado para 60 (sessenta) dias.
Art. 204 O servidor será, obrigatoriamente, cientificado da decisão proferida quanto ao seu
pedido.
Art. 205 A petição será de logo indeferida quando manifestamente inepta, assim entendida
quando:
I – não seja o requerente parte legítima;
II – for autuada ou protocolizada fora dos prazos fixados em lei;
III – não contiver o pedido ou a causa de pedir;
IV – contiver pedido juridicamente impossível, ou pedidos incompatíveis entre si; ou
V – for redigida em termos desrespeitosos.
Art. 206 Da decisão caberá pedido de reconsideração, a ser interposto no prazo de 30 (trinta)
dias.
Art. 207 O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias, podendo
este prazo, por despacho motivado da autoridade competente para a decisão, ser dilatado para
30 (trinta) dias.
Art. 208 O deferimento do pedido de reconsideração dará ensejo às retificações necessárias,
com efeitos desde o início da vigência da decisão reconsiderada ou do ato impugnado.
Art. 209 O servidor poderá interpor, no prazo de 15 (quinze) dias, recurso hierárquico das
decisões administrativas que:
I – não receber o pedido de reconsideração, seja qual for o motivo do não recebimento; ou
II – indeferir o pedido de reconsideração total ou parcialmente, com ou sem exame de mérito.
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Art. 210 O recurso será interposto perante a autoridade imediatamente superior àquela que
proferir a decisão recorrida e, sucessivamente, às demais autoridades na escala hierárquica
ascendente, e não poderá ser interposto mais de uma vez perante a mesma autoridade.
Art. 211 Os recursos providos darão ensejo às retificações necessárias, com efeitos a partir do
início da vigência do ato ou da decisão recorrida.
Art. 212 A publicação das decisões administrativas, pelo órgão oficial ou por boletim próprio,
autorizada e oficializada na repartição, equivalerá à notificação pessoal do servidor.
Art. 213 Os prazos para interpor pedido de reconsideração e recurso serão contados da data da
publicação da decisão administrativa.
Art. 214 Ao servidor é garantido o direito de requerer e obter certidões junto às repartições
públicas do Município para defesa de direito e esclarecimento de condição funcional.

TÍTULO VIII
DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 215 São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser assíduo e pontual ao serviço;
III - usar de urbanidade, no trato com as partes, os colegas e os superiores hierárquicos,
mantendo espírito de cooperação e solidariedade no ambiente de trabalho;
IV - guardar sigilo sobre assuntos da repartição, notadamente a respeito de informações que
tenha conhecimento em razão das funções que exerce;
V - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
VI – observar normas legais e regulamentares;
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VII - ser leal às instituições a que servir;
VIII - desempenhar com zelo e presteza as funções inerentes ao cargo e outras de que for
incumbido;
IX - diligenciar no sentido de manter atualizada a sua ficha de assentamento funcional,
especialmente no que concerne a declaração de família;
X - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
XI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo;
XII - atender com presteza:
a) ao público em geral, sem preferências, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo, e de acordo com as prioridades estabelecidas em lei;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal; e
c) às requisições para a defesa judicial ou administrativa da Fazenda Pública Municipal ou de
qualquer das suas Entidades da Administração Indireta;
XIII - manter conhecimento das leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço
que digam respeito ao cargo ocupado ou às atribuições desempenhadas;
XIV - conhecer e acatar as normas e instruções sobre higiene e segurança do trabalho;
XV - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
XVI – freqüentar cursos legalmente instituídos, para aperfeiçoamento e especialização; e
XVII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XVII será encaminhada para a Ouvidoria
do Município de Aracaju ou, pela via hierárquica, para a autoridade superior àquela contra a
qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.
CAPÍTULO II
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DAS PROIBIÇÕES
Art. 216 Ao servidor é proibido:
I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II – retirar da repartição, sem prévia anuência da autoridade competente:
a) qualquer objeto que guarneça a repartição;
b) documento público ou particular;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou à execução de
serviço;
V - promover atos ou manifestações de cunho político, sexual ou religioso no recinto da
repartição;
VI - imputar a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou
sindical, a partido político ou, ainda, a tornar-se membro de instituição religiosa;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro
ou parente até o segundo grau civil;
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da função
pública;
X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário e,
nessa condição, transacionar com o Município;
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas do Município de
Aracaju, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
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XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa e praticar atos de sabotagem contra o bom andamento do
serviço público;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII - imputar a outro servidor atribuições estranhas ao cargo ou função que ocupa, exceto em
situações de emergência e transitórias;
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função
e com o horário de trabalho;
XIX - praticar comércio de bens e serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário de
expediente;
XX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
XXI – praticar ato de improbidade administrativa;
XXII – apresentar embriaguez habitual ou em serviço;
XXIII – violar segredo sobre assuntos da repartição, notadamente a respeito de informações que
tenha conhecimento em razão das funções que exerce;
XXIV – praticar ato de indisciplina ou de insubordinação;
XXV – abandonar o cargo ou apresentar inassiduidade habitual, devidamente apurada na forma
dos artigos 240 e 241 desse Estatuto;
XXVI – praticar, no serviço, ato lesivo da honra ou da boa fama contra seus superiores
hierárquicos, outro servidor ou terceiros, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em
caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos
seguintes casos:
I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o
Município detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade
cooperativa constituída para prestar serviços aos seus membros; e
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II - gozo de licença para trato de interesses particulares, na forma do art. 171 desse Estatuto,
observada a legislação sobre conflito de interesses.
CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 217 O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
Art. 218 A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ 1º O prejuízo culposo causado ao erário será indenizado na forma prevista no art. 223, na
ausência de proposta de quitação pelo Servidor ou na inexistência de bens que possam
assegurar a cobrança do débito pela via judicial.
§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva.
§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até
o limite do valor da herança recebida.
Art. 219 A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor,
nessa qualidade.
Art. 220 A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no
desempenho do cargo ou função que importa em descumprimento de dever ou incidência em
proibição funcional, nos termos deste Estatuto e demais normas legais.
Art. 221 As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes
entre si.
Art. 222 A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria.
Art. 223 As indenizações de prejuízos causados ao erário serão previamente comunicadas ao
servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
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Parágrafo único. O valor de cada parcela não poderá ser superior ao correspondente a 10% (dez
por cento) da remuneração, provento ou pensão.

CAPÍTULO IV
DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 224 São penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V - destituição de cargo em comissão;
VI - destituição de função gratificada de confiança.
Art. 225 Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
§ 1º O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da
sanção disciplinar, revestindo-se da forma escrita.
§ 2º As penas disciplinares aplicadas constarão na ficha de assentamento individual do servidor
público.
Art. 226 A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do
art. 216, incisos I, II, alínea a, III, V, VII, XVI e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto
em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais
grave.
Art. 227 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência
e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de
demissão, não podendo exceder de 60 (sessenta) dias.
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§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente,
recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente,
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser
convertida em multa de valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração
equivalente ao número de dias da pena, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
§ 3º Durante o período de suspensão, o servidor público perderá todos os direitos e vantagens
decorrentes do exercício do seu cargo ou função.
Art. 228 As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o
decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não
houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
Art. 229 A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a administração pública;
II - insubordinação ou indisciplina grave em serviço, que ocasione dano ao patrimônio ou ao
interesse público;
III - aplicação irregular de dinheiros públicos;
IV - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
V - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público municipal;
VI - corrupção;
VII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; e
VIII - transgressão dos incisos IX a XIII, XV e XXI a XXVI do art. 216.
Art. 230 Verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor
optará por um dos cargos.
§ 1° Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que
tiver percebido indevidamente.
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§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em
outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada.
Art. 231 Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas, o servidor será notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 (dez)
dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, será adotado procedimento para a
sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá
nas seguintes fases:
I - instrução sumária, que compreenderá indiciação, defesa e relatório; e
II - julgamento.
§ 1º A comissão lavrará termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que
trata o caput deste artigo, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, para,
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na
repartição.
§ 2º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à
responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo
à autoridade instauradora, para julgamento.
§ 3º No prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora
proferirá a sua decisão.
§ 4º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé,
hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 5º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão,
destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos
ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades
de vinculação serão comunicados.
§ 6º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar previsto neste artigo não
excederá de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da instauração do processo, admitida a sua
prorrogação por no máximo 30 (trinta) dias, quando as circunstâncias o exigirem.
§ 7º O procedimento previsto neste artigo observará, no que lhe for aplicável, subsidiariamente,
as disposições dos Capítulos III e IV do Título IX.
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Art. 232 Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na
atividade, falta punível com a demissão.
Art. 233 A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será
aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos
termos do art. 33 será convertida em destituição de cargo em comissão.
Art. 234 A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos de improbidade
administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação
do patrimônio municipal, bem como corrupção, implica na indisponibilidade dos bens e no
ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.
Art. 235 A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 216, incisos
IX, XII e XXI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo
prazo de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido
ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 229, incisos I, III, V e VI.
Art. 236 Configura abandono de cargo a ausência intencional e injustificada do servidor ao
serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.
Art. 237 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60
(sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses.
Art. 238 As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, quando se tratar de demissão e cassação de
aposentadoria ou disponibilidade de servidor;
II - pelos titulares de secretarias do Município ou autoridades administrativas de hierarquia
equivalente, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos demais casos; e
III - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em
comissão.
Art. 239 A ação disciplinar prescreverá:
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I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; e
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela
autoridade competente.
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares
capituladas também como crime.
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interromperá a
prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar
a interrupção.

TÍTULO IX
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA REVISÃO
CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Art. 240 O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor
por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições
do cargo em que se encontre investido.
Art. 241 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar,
assegurada ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em
direito.
Parágrafo único. Não poderá participar do Processo Administrativo Disciplinar, como membro
ou secretário da Comissão, o servidor que for ou tiver sido cônjuge, companheiro ou parente,
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do denunciante ou do
indiciado.
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Art. 242 São competentes para instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar, em
qualquer de suas formas, as autoridades indicadas no art. 238 desse Estatuto.
Parágrafo único. Quando extrapolarem da sua atribuição as penalidades e providências cabíveis,
a autoridade instauradora do processo o encaminhará à autoridade competente, dentro dos
prazos legais, para o devido julgamento.
Art. 243 As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade.
§ 1º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a
denuncia será arquivada, por falta de objeto.
§ 2º Poderá, a critério da autoridade, quando houver dúvidas da materialidade ou autoria da
irregularidade praticada, ser instaurada sindicância investigativa, cujo relatório subsidiará a
autoridade na abertura ou não do procedimento administrativo disciplinar.
Art. 244 O processo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;
II – inquérito administrativo, que compreenderá instrução, defesa e relatório; e
III – julgamento.
Art. 245 A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.

CAPÍTULO II
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
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Art. 246 Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da
irregularidade, a autoridade poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo
prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os
seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
CAPÍTULO III
DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
Art. 247 A Sindicância Administrativa será instaurada como meio sumário de apuração de
denúncia ou reclamação nos seguintes casos:
I – quando não houver elementos ou dados suficientes para se concluir pela existência de
irregularidade administrativa ou de suspeita de sua existência; ou
II – no cometimento de faltas apenadas com advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
Art. 248 A Sindicância será cometida a servidor ou comissão de servidores, de posição
hierárquica nunca inferior à do indiciado.
Art. 249 Compete ao servidor ou à Comissão de Sindicância:
I - ouvir o denunciante e as testemunhas para esclarecimento dos fatos objeto do ato de
instauração;
II - ouvir o próprio acusado, se houver, permitindo-lhe a juntada de documentos e a indicação
de provas;
III - realizar as diligências necessárias à apuração dos fatos e identificação de sua autoria.
Parágrafo único. Os atos da sindicância revestirão a forma escrita e serão organizados segundo
o modelo forense, com as necessárias adaptações.
Art. 250 O prazo para conclusão da sindicância não excederá de 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogada por igual período, a critério da autoridade instauradora.
Parágrafo único. Ao concluir a sindicância, o servidor ou a comissão sindicante emitirá sua
opinião sobre o fato e a sua autoria em relatório circunstanciado, indicando a base legal de pena
cabível, se for o caso.
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Art. 251 O servidor ou os membros da comissão poderão, a critério da autoridade instauradora
da sindicância, dedicar-se integral ou parcialmente aos trabalhos da sindicância, sem prejuízo de
direitos e vantagens.
Art. 252 Recebido os autos da sindicância para julgamento, a autoridade responsável pela sua
instauração deverá, conforme o caso:
I – arquivar a sindicância, pela prescrição ou por falta de objeto, quando o fato narrado não
configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal;
II – penalizar o indiciado, com advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias, em caso de
convencimento da sua responsabilização por fato irregular, desde que tenha competência para a
respectiva imposição; ou
III – determinar a instauração de Inquérito Administrativo, se a pena a aplicar exigir tal
procedimento.
Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração corresponder a
ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público,
independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
CAPÍTULO IV
DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
Art. 253 O Inquérito Administrativo será instaurado para apuração de denúncia que contenha
elementos suficientes para concluir pela existência do fato e de suspeita de sua autoria,
precedida ou não de Sindicância Administrativa, cujos autos integrarão o processo disciplinar
como peça informativa de instrução.
Parágrafo único. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade
de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, se servidor titular de cargo efetivo, será
obrigatória a instauração do inquérito administrativo.
Art. 254 Os atos de Inquérito Administrativo terão forma escrita e serão arquivados em autos
organizados segundo modelo forense, com as necessárias adaptações.
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Art. 255 O Inquérito Administrativo será realizado por uma Comissão de 5 (cinco) servidores
efetivos e estáveis, designados pela autoridade que houver determinado a sua instauração,
ocasião em que indicará o Presidente.
Parágrafo único. Ouvida a autoridade competente, o Presidente indicará, com anuência dos
demais membros da Comissão, um servidor para secretariar os trabalhos.
Art. 256 Durante a realização do Inquérito, os membros da Comissão e o Secretário poderão
dedicar todo o seu tempo aos trabalhos, ficando dispensados do serviço nos órgãos em que
estiverem lotados.
§ 1º O afastamento de que trata este artigo será considerado como de efetivo exercício para
todos os fins e efeitos.
§ 2º Os servidores que trabalharem sob regime de produtividade fiscal ou similar terão a seu
favor, por todo o tempo do inquérito, a totalidade dos pontos correspondentes ao máximo de
produção.
Art. 257 O Inquérito Administrativo deverá ser iniciado no prazo de 8 (oito) dias, e concluído
dentro de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período a pedido da Comissão,
com anuência da autoridade instauradora do Inquérito Administrativo.
§ 1º O prazo para encerramento do processo administrativo disciplinar contar-se-á a partir do
ato de instauração do procedimento respectivo.
§ 2º As reuniões da Comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações
adotadas.
§ 3º A Comissão poderá ser redesignada caso a apuração não seja concluída no prazo
estabelecido pelo caput deste artigo.
Art. 258 Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações,
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, e recorrendo, quando
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Parágrafo único. No curso do Inquérito, a Comissão também poderá indiciar outros servidores
que entender envolvidos no cometimento da irregularidade apurada.
Art. 259 Instalados os trabalhos e tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do
acusado, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.
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§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo Presidente da Comissão para
apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo fora
da repartição.
§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias, permanecendo o
processo na repartição.
§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas
indispensáveis, a critério da Comissão.
§ 4º No caso de recusa do acusado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa
contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação,
com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.
Art. 260 O acusado que mudar de residência ficará obrigado a comunicar à comissão o lugar
onde poderá ser encontrado.
Art. 261 Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado
no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação em Aracaju, para apresentar
defesa.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 20 (vinte) dias a partir da
última publicação do edital.
Art. 262 Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no
prazo legal.
§ 1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo, e devolverá o prazo para
defesa.
§ 2º Para defender o acusado revel, a autoridade designará um servidor, que deverá ser
ocupante de cargo efetivo, estável e superior ou de mesmo nível hierárquico ou, ainda, ter nível
de escolaridade igual ou superior ao do acusado, como defensor dativo.
Art. 263 É assegurado ao servidor acusado o direito de acompanhar o processo pessoalmente
ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
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§ 1º O Presidente da Comissão poderá, com anuência dos demais membros, denegar pedidos
considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos.
§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de
conhecimento especial de perito.
Art. 264 As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo Presidente
da Comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.
Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será
imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora
marcados para inquirição.
Art. 265 O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à
testemunha trazê-lo por escrito.
§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á, a critério da
Comissão, à acareação dos depoentes.
Art. 266 Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do
acusado.
§ 1º No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que
divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida, a critério da
Comissão, a acareação.
§ 2º É assegurado ao órgão de representação da classe do acusado designar um representante
para acompanhá-lo em todas as fases do Processo Disciplinar.
§ 3º O Procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém,
reinquiri-las, por intermédio do Presidente da Comissão.
Art. 267 Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à
autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial do Município
de Aracaju, da qual participe pelo menos um profissional em saúde mental.

79

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.
DE 02 DE OUTUBRO DE 2012
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e apenso
ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
Art. 268 Encerrada a fase de instrução do Inquérito Administrativo, notificar-se-á o acusado
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar sua defesa definitiva.
§ 1º Havendo 2 (dois) ou mais acusados, o prazo será comum.
§ 2º O prazo de defesa, a critério da Comissão, poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias,
para diligências reputadas como imprescindíveis.
§ 3º No prazo de que trata o caput deste artigo, será facultado o manuseio dos autos do
Inquérito pelo acusado ou seu procurador, no local designado pela Comissão.
§ 4º Durante o prazo para apresentação de defesa definitiva, o secretário da Comissão ficará à
disposição do acusado, ou do seu procurador, para facilitar o manuseio dos autos.
Art. 269 Decorrido o prazo para a defesa definitiva, o Inquérito será relatado pela Comissão
dentro de 20 (vinte) dias.
§ 1º Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças
principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.
§ 2 º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor.
§ 3º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou
regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
§ 4º A Comissão poderá sugerir quaisquer outras providências que lhe parecerem de interesse
do serviço público.
§ 5º Com a apresentação do relatório, a Comissão ficará à disposição da autoridade que
determinou a instauração do Inquérito, para prestar esclarecimentos ou cumprir diligências.
Art. 270 Recebido o processo disciplinar, a autoridade competente para o julgamento proferirá
a decisão no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias.
§ 1º Não decidido o Inquérito no prazo deste artigo, o servidor reassumirá o exercício do seu
cargo, quando for o caso, nele aguardando o julgamento.
§ 2º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo
disciplinar, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.
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§ 3º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade
competente para imposição da pena mais grave.
§ 4º Se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade,
o julgamento caberá ao Chefe do Executivo Municipal.
§ 5º Reconhecida pela Comissão a inocência do servidor, a autoridade julgadora determinará o
seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.
Art. 271 O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos
autos.
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o
servidor de responsabilidade.
Art. 272 Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade
total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de
novo processo.
§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implicará nulidade do processo.
§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 239, será
responsabilizada na forma da Lei.
Art. 273 Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do
fato nos assentamentos individuais do servidor.
Parágrafo único. Se a prescrição for verificada antes mesmo da abertura do procedimento
disciplinar, a autoridade determinará, de imediato, seu arquivamento.
Art. 274 A autoridade julgadora promoverá a expedição dos atos decorrentes do julgamento e
determinará as providências necessárias à sua execução.
Art. 275 O ato que decretar a punição do servidor será obrigatoriamente publicado, no prazo de
8 (oito) dias, contados do julgamento.
Art. 276 Seja qual for o resultado do julgamento, dele será cientificado o servidor.
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Art. 277 No caso de abandono de cargo, o dirigente de órgão de pessoal ou chefe imediato do
servidor fará comunicação, por escrito, à autoridade competente, que determinará a
instauração do Inquérito Administrativo.
Parágrafo único. Instaurado o Inquérito para apurar o Abandono de Cargo, não poderá o
servidor reassumir o exercício, até que se dê o julgamento, a menos que este não ocorra no
prazo legal.
Art. 278 Quando a infração estiver capitulada como ilícito penal, o processo disciplinar será
remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na
repartição.
Art. 279 O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado
a pedido, aposentado voluntariamente ou posto em disponibilidade, após a conclusão do
processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração por inabilitação para o exercício do cargo, em apuração
no estágio probatório, o ato será convertido em demissão, se for o caso.
CAPÍTULO V
DA REVISÃO
Art. 280 O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício,
quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido
ou a inadequação da penalidade aplicada.
§ 1º A revisão não acarretará agravação da pena anterior.
§ 2º A revisão tramitará em apenso ao processo originário.
Art. 281 A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida pelo servidor
apenado e, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento deste, qualquer pessoa da
família ou curador, no caso de incapacidade mental.
§ 1º O pedido será sempre dirigido à autoridade que houver aplicado a pena, ou que a tiver
confirmado em grau de recurso.
§ 2º Não será admissível a reiteração de pedido, salvo se fundado em novas provas.
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§ 3º O Sindicato representativo poderá requerer, mediante autorização expressa do servidor ou
de seu representante legal, a revisão prevista no caput deste artigo.
Art. 282 No processo revisional, o ônus da prova caberá ao requerente.
Art. 283 A simples alegação de injustiça da penalidade não constituirá fundamento para a
revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
Art. 284 A revisão será processada por comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores de posição
hierárquica nunca inferior a do servidor apenado.
§ 1º Será impedido de participar da Comissão de Revisão quem houver participado da Comissão
de procedimento anterior, ainda que como Secretário.
§ 2º Ouvida a autoridade competente, o Presidente indicará, com anuência dos demais
membros da Comissão, um servidor para secretariar os trabalhos.
Art. 285 O presidente da comissão marcará o prazo de 20 (vinte) dias, para que o requerente
junte as provas que houver indicado, inclusive apresentação de testemunhas.
Parágrafo único. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e
procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.
Art. 286 A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 287 O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 270
desse Estatuto.
Parágrafo único. O prazo será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, no
curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.
Art. 288 Julgada procedente a revisão, a autoridade julgadora providenciará o imediato
cumprimento da decisão, tornando sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos
os direitos do servidor, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes, exceto em relação à
destituição do cargo em comissão, que será convertido em exoneração.
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TÍTULO X
DA ASSISTÊNCIA E DA PREVIDÊNCIA
Seção I
Disposições gerais
Art. 289 O Município disciplinará a Previdência e a Assistência ao servidor, ativo e inativo, ao
pensionista e as suas respectivas famílias.
Parágrafo único. Entre as formas de Assistência, incluem-se:
I – assistência médica, farmacêutica, dentária, hospitalar, inclusive em sanatórios e creches;
II – previdência, seguro e jurídica;
III – financiamento para aquisição de imóvel destinado à residência de servidor;
IV – aperfeiçoamento e especialização profissional; e
V – aperfeiçoamento social e cultural dos servidores e suas famílias fora das horas de trabalho.
Art. 290 A assistência, sob qualquer forma, será prestada aos servidores e seus respectivos
dependentes, por meio de Instituições próprias, criadas por lei ou conveniadas.
Art. 291 A assistência intelectual a ser prestada pelo Município consistirá em facilitar ao servidor
a possibilidade de participar de curso de aperfeiçoamento ou de especialização profissional.
Art. 292 O Município dará preferência, observadas as prescrições legais, em funções
compatíveis com a habilitação adquirida, ao servidor que houver feito curso de especialização
ou aperfeiçoamento.
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TÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Ouvidoria Geral do Município de Aracaju

Art. 293 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar a Ouvidoria Geral do
Município de Aracaju, órgão auxiliar, independente, permanente e com autonomia
administrativa e funcional, que tem por objetivo apurar as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos da administração pública municipal direta e indireta, bem como das entidades
privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos na prestação de serviços à
população, conforme o inciso I do § 3º do artigo 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. A Guarda Municipal de Aracaju disporá de Ouvidoria própria, nos termos de lei
específica.
Art. 294 A Ouvidoria Geral do Município de Aracaju visa ao melhoramento da qualidade no
serviço público e tem as seguintes atribuições:
I – receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação
sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos,
ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município de
Aracaju ou agentes públicos municipais;
II – diligenciar junto às unidades competentes da Administração para obter informações e
esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou
pedidos de informação, na forma do inciso I deste artigo;
III – manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua
fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;
IV – informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados
os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
V – recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e
impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;
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VI – elaborar e publicar trimestral e anualmente no Diário Oficial do Município, relatório de suas
atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais;
VII – realizar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisas versando sobre assuntos de
interesse da Administração Municipal no que tange ao controle da coisa pública;
VIII – coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de
encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos cidadãos que envolvam mais de um
órgão da administração direta e indireta;
IX – comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e
qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de
suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações,
denúncias e representações recebidas.
Art. 295 Para a consecução dos seus objetivos, a Ouvidoria Geral do Município atuará:
I – por iniciativa própria;
II – por solicitação do Prefeito ou dos Secretários Municipais; ou
III – em decorrência de denúncias, reclamações ou representações do cidadão.
Art. 296 Para a consecução dos seus objetivos, a Ouvidoria Geral do Município valer-se-á de
todos os meios de acesso, seja através de caixas coletoras, telefone específico e portal na
internet, sendo necessária a identificação do cidadão, resguardado o direito de sigilo, nos
termos da lei.
Parágrafo único. O cidadão noticiante terá a resposta do fato relatado no prazo de até 60
(sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, mediante justificação, excepcionados os casos
em que a lei assegurar o dever de sigilo.

Seção II
Do Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho – SESMT –

Art. 297 O Poder Executivo deverá manter, obrigatoriamente, no âmbito da Secretaria
Municipal de Administração, órgão responsável pela prestação de serviços especializados em
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engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e
proteger a integridade do servidor no local de trabalho.
Parágrafo único. Poderão ser criados núcleos setoriais, diretamente vinculados ao SESMT, no
âmbito dos órgãos públicos municipais, que serão dimensionados em função do quantitativo de
servidores e do risco da atividade.
Art. 298 O SESMT será obrigatoriamente composto por:
I – Médico do trabalho: portador de certificado de conclusão de curso de especialização em
medicina do trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador de certificado de residência
médica em área de concentração em saúde do trabalhador;
II – Técnico de segurança do trabalho, com registro profissional expedido pelo Ministério do
Trabalho;
Parágrafo único. Poderão fazer parte do SESMT, mediante qualificação de servidores do Quadro
permanente da Administração Municipal:
I – Engenheiro de segurança do trabalho: engenheiro ou arquiteto portador de certificado de
especialização em engenharia de segurança do trabalho, em nível de pós-graduação
II – Enfermeiro do trabalho: portador de certificado de conclusão de curso de especialização em
enfermagem do trabalho;
III – Auxiliar de enfermagem do trabalho: auxiliar ou técnico de enfermagem com qualificação
na área do trabalho;
IV – Assistente social – com especialização em saúde do trabalhador;
V – Psicólogo – com especialização em saúde do trabalhador; e
VI – Fisioterapeuta do trabalho, com a mesma especificação do enfermeiro.
Art. 299 Serão de competência do SESMT:
I – aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao meio
ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de
modo a reduzir os riscos existentes à saúde do servidor;
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II – determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação dos riscos ao
servidor, a utilização de equipamentos de proteção individual, de acordo com o que determina a
legislação federal vigente;
III – colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas do
Executivo Municipal;
IV – promover atividades de conscientização, educação, orientação dos servidores para a
prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, com a realização de campanhas e
programas de duração permanente;
V – analisar e registrar todos os acidentes do trabalho ocorridos no âmbito do Poder Executivo
Municipal;
VI – elaborar semestralmente relatório com dados atualizados sobre acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais, para fins estatísticos;
VII – atuar de forma preventiva, realizando inspeções e fiscalizações periódicas, de ofício ou a
requerimento de autoridade competente, para averiguação do cumprimento de suas
orientações e das regras legais pertinentes; e
VIII – auxiliar os gestores na identificação das atividades penosas ou que proporcionem risco de
morte, nos termos desse Estatuto.
Parágrafo único. O SESMT poderá auxiliar na elaboração de planos de controle de efeitos de
catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios, ao salvamento e à
imediata atenção às vítimas.
Art. 300 O SESMT ficará responsável pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA – e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO –,
devendo o Poder Executivo Municipal assegurar o apoio técnico e financeiro necessário para o
processo de implantação e implementação dos referidos programas.
Seção III
Do Programa de capacitação e valorização do servidor público municipal
Art. 301 O Município deverá, permanentemente, proporcionar treinamento, desenvolvimento e
capacitação aos servidores públicos.
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Parágrafo único. Fica determinada a elaboração de Plano de Trabalho, no âmbito da Secretaria
Municipal de Administração, a ser executado anualmente, para a consecução dos objetivos
previstos no caput deste Artigo.
Art. 302 O dia 28 (vinte e oito) de outubro será ponto facultativo nos órgãos públicos municipais
de Aracaju, em comemoração ao dia do servidor, data na qual serão realizadas atividades
festivas e competições esportivas entre os servidores.
Parágrafo único. Será realizada a eleição dos Dez servidores mais, na qual o Município premiará
os 10 (dez) servidores mais bem votados pelos seus pares, de acordo com os critérios
estabelecidos em regulamento próprio.

TÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 303 Salvo disposição expressa em contrário, e respeitando-se o ato jurídico perfeito, a coisa
julgada, o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, as regras e os institutos
previstos nesse Estatuto serão aplicáveis de imediato a todos os servidores da Administração
Geral de Aracaju.
§ 1º Ficam ressalvados da aplicação do caput deste artigo os servidores que possuam legislação
própria e específica.
§ 2º Ficam submetidos ao estatuto jurídico instituído por esta Lei os servidores do Poder
Legislativo Municipal de Aracaju, salvo disposições em contrário na legislação específica.
Art. 304 Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, salvo disposição em
contrário, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. O início e o vencimento dos prazos serão prorrogados para o primeiro dia útil
seguinte, caso ocorra em data na qual não haja expediente.
Art. 305 Salvo disposição em contrário, ficam mantidos até a data prevista para o término de
sua concessão os prazos e benefícios originariamente concedidos antes da vigência desta Lei.
Parágrafo único. Caso a prorrogação ocorra na vigência desta Lei, aplicar-se-ão as regras deste
Estatuto.
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Art. 306 Este Estatuto aplica-se supletivamente às carreiras que possuem leis específicas, com
relação aos Títulos I a VI, VIII, IX, X e XI deste Estatuto.
Art. 307 Ficam expressamente revogadas as Leis Municipais nº. s 160/70 e 1.464/88, e suas
alterações posteriores.
Parágrafo único. Ficam expressamente recepcionadas as leis e decretos ora vigentes que
disponham sobre direitos e deveres dos servidores municipais que estejam em consonância com
as disposições deste Estatuto.
Art. 308 Altera o inciso V e acresce o inciso IX ao caput do Art. 1º da Lei Ordinária nº.
3.550/2008, na forma a seguir disposta:
“Art. 1º (...):
I – (...);
(...);
V - conclusão de Curso de Aprimoramento com carga horária mínima de
60 (sessenta) horas para os cargos de nível médio - 5% (cinco por cento);
(...);
IX - conclusão de Curso de Aprimoramento com carga horária mínima
de 20 (vinte) horas para os cargos de nível fundamental - 5% (cinco por
cento).”

Art. 309 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju
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ANEXO I

GRUPO
OCUPACIONAL
APOIO
ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

PADRÃO

Vigilante
GAA-I

Auxiliar de Apoio Administrativo
Bombeiro Hidráulico
Carpinteiro
Eletricista
OPERACIONAL

Pedreiro

GO-II

Pintor
Soldador
Motorista
Nivelador
Mecânico
Tratorista-Patrolista
Telefonista
Agente Administrativo
ADMINISTRATIVO

Auxiliar de Biblioteca

GA-III

Agente de Atividades Artísticas
Auxiliar de Engenharia
Instrumentista
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Mestre de Obras
Almoxarife
Técnico em Economia Doméstica
NÍVEL MÉDIO

Técnico em Contabilidade
Técnico em Edificações

GNM-IV

Técnico em Estradas
Técnico Agrícola
Técnico em Arquivo

GNM-IV

Educador Social
Assistente Social
Psicólogo
Economista
NÍVEL SUPERIOR

Administrador

GNS-V

Técnico em Comunicação
Contador
Músico
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