
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, 

 ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
São Paulo, 12 de dezembro de 2014. 

 
 

Memorando Circular nº 008 /2014-DERH-3 
 
Assunto: Anexo III integrante do Decreto nº 43.233/03, alterado pelo Comunicado 

da PGM, publicado no DOC de 09/03/06. 
 
URH/SUGESP 
Senhor (a) Responsável:   

 
  

Face o contido no comunicado supramencionado reforçamos 
a seguinte orientação: 
  
 
1) Cabe a URH/SUGESP a responsabilidade por manter atualizados os cadastros 
pessoais dos servidores, especialmente quanto aos endereços dos mesmos. 
 
2) Constatada a ocorrência de 15 faltas injustificadas consecutivas ou 40 faltas 
injustificadas interpoladas, a URH/SUGESP da unidade de lotação do servidor, 
sob pena de responsabilidade funcional, deverá entregar-lhe, pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, a “Carta de Orientação ao Servidor”, 
com o objetivo de: 

• alertá-lo sobre a infração disciplinar que poderá ser configurada, o que 
motivará a instauração do procedimento disciplinar, que poderá ensejar a 
aplicação da pena de demissão ou dispensa; 

• orientá-lo das possibilidades legais de afastamento. 
• A Carta deverá ser enviada nos termos do Modelo I, conforme anexo II 

deste memorando. 
 
3) Na hipótese do servidor encontrar-se na situação especificada no item anterior, o 
mesmo não poderá ser afastado automaticamente de seu cargo ou função, 
podendo reassumir as suas funções a qualquer momento, o servidor primário ou não, 
que incidir em 31 faltas consecutivas ou 61 faltas interpoladas, injustificadas, tendo em 
vista a revogação pelo Decreto nº 46.861/2005 dos artigos 150, 151 e 152 , bem 
como a alteração da redação do artigo 149, todos do Decreto nº 43.233/2003. 
 
4) Poderá ocorrer à abertura de 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, ainda que por um 
único dia, uma vez que não há impedimento para reassunção. 
 
5) A unidade de lotação do servidor deverá comunicar, imediatamente, sua 
reassunção a URH/SUGESP  nos termos do modelo II, conforme anexo I deste 
memorando. 

 



 

 
6) As eventuais reassunções deverão ser comunicadas a PROCED, por meio do 
Formulário de Notificação de Reassunção do Servidor, sob pena de 
responsabilidade funcional; 
 

6.1) A (s) comunicações deverão ser encaminhadas nos termos do Modelo III, 
conforme anexo III deste memorando. 

 
7) A URH / SUGESP, na hipótese do servidor voltar a registrar novo período de 
faltas injustificadas, consecutivas ou interpoladas, após reassumir suas 
funções, deverá enviar-lhe novamente a “Carta de Orientação” e providenciar, se 
for o caso, nova Comunicação de Faltas no formulário-padrão “Comunicação de 
Faltas – Consecutivas /Interpoladas”; 
 
8) A URH /SUGESP e suas respectivas chefias deverão observar que o 
descumprimento das normas previstas nos artigos 143 a 153, do Decreto nº 
43.233/03, com nova redação conferida pelo Decreto nº 46.861/05, acarretará 
apuração de responsabilidade funcional, com fundamento nos artigos 178, 
inciso XI e 179, caput, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
São Paulo. 
 
  
 
 

Cecilia Maria De Souza Nascimento 
Divisão de Gestão de Tempo de 
Serviço e Informações – DERH-3 

Diretora 

 
 
 
 
 
OBS: Após recebimento e leitura, este documento (arquivo anexo) deverá ser impresso, 
assinado e devolvido até 17 / 12 /2014 à Divisão de Gestão de Tempo de Serviços e 
Informações aos cuidados da Diretora. 
 
CIENTE _____________________________________________________________ 
                                    Nome e registro funcional do responsável  
 
 
DATA ___/___/2014                
 
 


