
COMUNICADO Nº 006/DERH/2012 
 
 
Data: 05/03/2012 
 
Prezados(as) Senhores(as) 
 
 
SRS. COORDENADORES DE RH DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
SRS. SUPERVISORES DE GESTÃO DE PESSOAS DAS SUBPREFEITURAS 
 
 
Dirigido: às Unidades de Recursos Humanos das Secretarias Municipais – 
URH’s e Supervisões de Gestão de Pessoas das Subprefeituras – 
SUGESP’s. 

 
ASSUNTO: PROCESSO DE FALTAS. 
 

Definição: 
 
A Comunicação de Faltas deverá ser providenciada pelo cometimento de 31 
faltas injustificadas consecutivas ou 61 faltas injustificadas interpoladas, esta 
última, durante o ano civil. 
 
Categorias Abrangidas: 

 
� efetivos (categoria A), admitidos (categoria F) e comissionados 

(categoria K) 
�  exceção dos contratados. 
O Decreto nº 43.233 de 22/05/03, alterado pelo Decreto 46.861 de 27/12/2005, 
em vigência dispõe: 
Art. 143. “A apuração de responsabilidade pelas infrações capituladas no artigo 
188, incisos I e II e § 1º da Lei n.º 8.989, de 1979, qualquer que seja a 
natureza do vínculo funcional do servidor, com exceção dos contratados 
a que se refere o Título VI deste decreto, seguirá o procedimento disciplinar 
adequado, observadas as disposições previstas neste Título.” (grifamos). 

 
Na ocorrência de 15 faltas injustificadas consecutivas ou 40 faltas interpoladas 
injustificadas, a chefia do setor de pessoal da unidade do servidor, sob pena de 
responsabilidade funcional, deverá alertá-lo da infração disciplinar que poderá 
ser configurada, bem como orientá-lo das possibilidades legais de afastamento 
através da    ”Carta de Orientação”, advertindo-o das conseqüências 
decorrentes do processo de faltas.  
 
O abandono de cargo/função está configurado quando o servidor comete 31 
faltas injustificadas consecutivas caracterizando a infração disciplinar de 
natureza grave. 
 



Nos casos de 31 faltas consecutivas ou 61 faltas interpoladas, caberá à chefia 
imediata observar se o primeiro dia apontado como falta, houve expediente 
para o servidor. 
 
Nas demais faltas, deverão ser apontados os sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos, desde que estejam intercalados entre faltas injustificadas. 
 
Não deverão ser comunicadas faltas nos casos em que a 31ª consecutiva ou a 
61ª interpoladas, ocorrer num sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo e o 
servidor comparecer no dia útil subseqüente.  
 
Deverão ser comunicadas faltas quando: 

� a 31ª falta consecutiva ou a 61ª falta interpolada ocorrer num 
sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo e o servidor 
faltar injustificadamente, no dia útil subseqüente. 

� a 31ª falta consecutiva ou a 61ª falta interpolada ocorrer num 
sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo  e nesses dias 
houver expediente para o servidor. 

 
- Cabe à chefia da URH/SUGESP a responsabilidade por manter atualizados 
os cadastros pessoais dos servidores, especialmente quanto aos endereços 
dos mesmos. 
 
- Se antes de completar o período de 61 faltas interpoladas, o servidor incorrer 
em faltas consecutivas, prevalecerá esta última e deverá ser providenciada a 
comunicação de 31 faltas consecutivas. 
 
Com a revogação dos artigos 150, 151 e 152 , bem como a mudança da 
redação do art. 149, do Decreto nº 43.233 de 22/05/2003, pelo Decreto nº 
46.861 de 27/12/2005, o servidor primário ou não, que incidir em 31 faltas 
consecutivas ou 61 faltas interpoladas, injustificadas, não poderá ser afastado 

automaticamente de seu cargo ou função, podendo reassumir a qualquer 
tempo. 

 
- como não há impedimento para reassunção, pode ocorrer mais de um 
processo de comunicação de faltas, tanto consecutivas como interpoladas em 
um mesmo exercício, desde que, após ter completado o período de faltas, o 
servidor reassuma suas funções.   
 
- A unidade do servidor não deverá comunicar faltas consecutivas do servidor, 
a cada 31 dias, sem que ele tenha reassumido suas funções. 
 
 - Somente deverá ser providenciada nova comunicação de faltas se após 
reassumir, o servidor voltar a registrar novo período de faltas consecutivas ou 
interpoladas. 
 
- As eventuais reassunções deverão ser comunicadas a PROCED por meio do 
formulário próprio. 
 



- No caso de reassunção do servidor, as faltas interpoladas que antecederam 
e as que sucederam o período das faltas consecutivas, serão somadas e, se 
atingido o limite legal de 61 faltas injustificadas, interpoladas, deverão ser 
devidamente comunicadas, desde que produzidas no mesmo exercício. 
 
- Nos casos de faltas interpoladas, poderá haver licença médica nos intervalos 
entre uma falta e outra. 
 
 
Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas para 
semplacogepderh3@prefeitura.sp.gov.br . 
 
Atenciosamente 
 
 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – COGEP 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – DERH 
DIVISÃO DE GESTÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES – 
DERH.3 
 


