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Reforma Administrativa Governo Doria  

Lei Complementar 1361/21 (PLC 26) 

 

A seguir as alterações mais significativas aprovadas.  
 
Inicia o projeto com a instituição do Bônus de Resultados - 

prestação pecuniária eventual atrelada ao cumprimento de metas institucionais e 
não de parcela permanente que compõe os vencimentos ou o salário do servidor 
para todos os fins, não estendida aos aposentados e pensionistas, a ser paga aos 
servidores em exercício nas Secretarias de Estado, na Procuradoria Geral do Estado, 
na Controladoria Geral do Estado e nas Autarquias, salvo, entre poucas exceções, às 
universidades públicas estaduais, uma vez que estas gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. 

 
Cria a Controladoria Geral do Estado e pretende congregar as funções 

de auditoria, ouvidoria, corregedoria e controladoria, tal como se dá no âmbito federal, 

com a Controladoria Geral da União – CGU. Assim, deixarão de integrar a estrutura da 

Secretaria de Governo, a Corregedoria Geral da Administração e a Ouvidoria Geral do 

Estado, que passarão para a Controladoria Geral do Estado.  

Da assistência técnica em ações judiciais – propõe a autorização legal 

para que o Procurador Geral do Estado possa indicar servidor público, para atuação 

como assistente técnico nas ações judiciais de competência da Procuradoria Geral do 

Estado – PGE, sem prejuízo de suas funções. Na prática servidores já contatados poderão 

ser designados para atuação como assistentes técnicos da PGE na s ações judiciais, em 

verdadeiro desvio de função, de tal forma a caracterizar uma fraude a concurso público, 

e delegando funções que seriam da própria PGE, com o intuito declarado de economizar 

na contratação de pessoal. 

 

Alterou os seguintes dispositivos da Lei 10.261, 1968 –Estatuto dos 

Funcionários Públicos de São Paulo  

 
Atual redação LC 1361 
Artigo 110 - O funcionário perderá: 
I - o vencimento ou remuneração do 
dia. quando não comparecer ao serviço, 
salvo no caso previsto no § 1º deste 
artigo; 
§ 1º - As faltas ao serviço, até o máximo 
de 6 (seis) por ano, não excedendo a 

 
I – o vencimento ou remuneração do 
dia, quando não comparecer ao 
serviço;” 
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uma por mês, em razão de moléstia ou 
outro motivo relevante, poderão ser 
abonadas pelo superior imediato, a 
requerimento do funcionário, no 
primeiro dia útil subseqüente ao da 
falta. (NR) 
 
Artigo 118 - O período de trabalho, nos 
casos de comprovada necessidade, 
poderá ser antecipado ou prorrogado 
pelo chefe da repartição ou serviço. 
 
Parágrafo único - No caso de 
antecipação ou prorrogação, será 
remunerado o trabalho extraordinário, 
na forma estabelecida no art. 136. 

Artigo 118 - O período de trabalho, nos 
casos de comprovada necessidade, 
poderá ser antecipado ou prorrogado 
pelo chefe da repartição ou serviço 
 
Parágrafo único  - Serão 
remuneradas na forma do artigo 
136 a antecipação e a prorrogação 
do período de trabalho não 
abrangidas pelo sistema de 
compensação de horas previsto no 
parágrafo único do artigo 117. 

Artigo 136 - A gratificação pela 
prestação de serviço extraordinário 
será paga por hora de trabalho 
prorrogado ou antecipado, na mesma 
razão percebida pelo funcionário em 
cada hora de período normal de 
trabalho a que estiver sujeito. 

Artigo 136 – A gratificação pela 
prestação de serviço extraordinário 
será paga por hora de trabalho 
prorrogado ou antecipado com base 
na remuneração da hora normal de 
trabalho, acrescida de 50% 
(cinquenta por cento) do seu valor 
 

Art. 176 § 3º - O período de férias será 
reduzido para 20 (vinte) dias, se o 
servidor, no exercício anterior, tiver, 
considerados em conjunto, mais de 10 
(dez) não comparecimentos 
correspondentes a faltas abonadas, 
justificadas e injustificadas ou às 
licenças previstas nos itens IV, VI e VII 
do art. 181. 

Artigo 176 § 3º - O período de férias 
será reduzido para 20 (vinte) dias, 
se o funcionário, no exercício 
anterior, tiver, considerados em 
conjunto, mais de 10 (dez) não 
comparecimentos correspondentes 
a faltas justificadas e injustificadas 
ou às licenças previstas nos itens IV, 
VI e VII do artigo 181. 
 

Artigo 183 - Finda a licença, o 
funcionário deverá reassumir, 
imediatamente, o exercício do cargo. 
§ 2º - a infração do disposto no "caput" 
deste artigo importará em perda total 
do vencimento ou remuneração 
correspondente ao período de ausência 
e, se esta exceder a 30 (trinta) dias, 
ficará o funcionário sujeito à pena de 
demissão por abandono de cargo. (NR) 

artigo 183  
 
 
§ 2º - A infração do disposto no 
"caput" deste artigo importará 
perda total do vencimento ou 
remuneração correspondente ao 
período de ausência e, se esta 
exceder 15 (quinze) dias 
consecutivos, ficará o funcionário 



 
 

3 
 

sujeito à pena de demissão por 
inassiduidade. 
 

Artigo 187 - O funcionário licenciado 
nos termos dos itens I e II do art. 181 
não poderá dedicar-se a qualquer 
atividade remunerada, sob pena de ser 
cassada a licença e de ser demitido por 
abandono do cargo, caso não reassuma 
o seu exercício dentro do prazo de 30 
(trinta) dias. 

Artigo 187 - O funcionário afastado 
em licença para tratamento de 
saúde ou por acidente de trabalho 
não poderá dedicar-se a atividade 
remunerada, sob pena de ser 
cassada a licença, sujeitando-se, 
também, à apuração de 
responsabilidade funcional. 

Artigo 200 
§ 2º - O funcionário desincorporado 
reassumirá imediatamente o exercício, 
sob pena de demissão por abandono do 
cargo, se a ausência exceder a 30 
(trinta) dias. 

 
§ 2º - O funcionário desincorporado 
reassumirá imediatamente o 
exercício, sob pena de demissão por 
inassiduidade, se a ausência exceder 
15 (quinze) dias consecutivos. 

Artigo 210 - Para fins da licença 
(premio) prevista nesta Seção, não se 
consideram interrupção de exercício: 
I - os afastamentos enumerados no art. 
78, excetuado o previsto no item X; e 
II - as faltas abonadas, as justificadas e 
os dias de licença a que se referem os 
itens I e IV do art. 181 desde que o total 
de todas essas ausências não exceda o 
limite máximo de 30 (trinta) dias, no 
período de 5 (cinco) anos. 

 
 
 
I - os afastamentos enumerados no 
artigo 78; 
II - as faltas justificadas e os dias de 
licença a que se referem os itens I e 
IV do artigo 181, desde que o total 
de todas essas ausências não exceda 
o limite máximo de 25 (vinte e 
cinco) dias, no período de 5 (cinco) 
anos. 
 

Artigo 256 - Será aplicada a pena de 
demissão nos casos de: 
V - ausência ao serviço, sem causa 
justificável, por mais de 45 (quarenta e 
cinco) dias, interpoladamente, durante 
1 (um) ano. 
§ 1º - Considerar-se-á abandono de 
cargo, o não comparecimento do 
funcionário por mais de (30) dias 
consecutivos ex-vi do art. 63. 
 

 
 
V - inassiduidade. 
 
 
 
§ 1º - Considerar-se-á inassiduidade 
a ausência ao serviço, sem causa 
justificável, por mais de 15 (quinze) 
dias consecutivos, ou por mais de 20 
(vinte) dias úteis intercalados, 
durante 1 (um) ano. 
 

Artigo 264 - A autoridade que, por 
qualquer meio, tiver conhecimento de 
irregularidade praticada por servidor é 
obrigada a adotar providências visando 

Artigo 264 - A autoridade que, por 
qualquer meio, tiver conhecimento 
de irregularidade praticada por 
funcionário adotará providências 
visando à sua imediata apuração, 
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à sua imediata apuração, sem prejuízo 
das medidas urgentes que o caso exigir.  

sem prejuízo das medidas urgentes 
que o interesse da Administração 
exigir, podendo submeter o caso às 
práticas autocompositivas ou 
propor celebração de termo de 
ajustamento de conduta. 
 

Artigo 278 - Autuada a portaria e 
demais peças preexistentes, designará 
o presidente dia e hora para audiência 
de interrogatório, determinando a 
citação do acusado e a notificação do 
denunciante, se houver. 
§ 1º - O mandado de citação deverá 
conter:  
6 - advertência de que o processo será 
extinto se o acusado pedir exoneração 
até o interrogatório, quando se tratar 
exclusivamente de abandono de cargo 
ou função, bem como inassiduidade.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 - advertência de que o processo 
será extinto se o acusado pedir 
exoneração até o interrogatório, 
quando se tratar exclusivamente de 
inassiduidade. 

CAPÍTULO IV 
Dos Atos e Têrmos Processuais 

 

O Capítulo IV do Título VIII passa a 
denominar-se “Do Processo por 
Inassiduidade” 

Artigo 308 - Verificada a ocorrência de 
faltas ao serviço que caracterizem 
abandono de cargo ou função, bem 
como inassiduidade, o superior 
imediato comunicará o fato à 
autoridade competente para 
determinar a instauração de processo 
disciplinar, instruindo a representação 
com cópia da ficha funcional do 
servidor e atestados de freqüência. 

Artigo 308 - Verificada a ocorrência 
de faltas ao serviço que 
caracterizem inassiduidade, o 
superior imediato comunicará o fato 
à autoridade competente para 
determinar a instauração de 
processo disciplinar, instruindo a 
representação com cópia da ficha 
funcional do funcionário e atestados 
de frequência. 

Artigo 309 - Não será instaurado 
processo para apurar abandono de 
cargo ou função, bem como 
inassiduidade, se o servidor tiver 
pedido exoneração.  
 

Artigo 309 - Não será instaurado 
processo para apurar inassiduidade 
do funcionário que tiver pedido 
exoneração. 
 

Artigo 310 - Extingue-se o processo 
instaurado exclusivamente para apurar 
abandono de cargo ou função, bem 
como inassiduidade, se o indiciado 
pedir exoneração até a data designada 
para o interrogatório, ou por ocasião 
deste.  

Artigo 310 - Extingue-se o processo 
instaurado exclusivamente para 
apurar inassiduidade se o indiciado 
pedir exoneração até a data 
designada para o interrogatório, ou 
por ocasião deste. 
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Artigo 311 - A defesa só poderá versar 
sobre força maior, coação ilegal ou 
motivo legalmente justificável.  
 

Artigo 311 - A defesa somente 
poderá versar sobre força maior, 
coação ilegal ou motivo legalmente 
justificável que impeça o 
comparecimento ao trabalho. 

 

E são acrescidos os seguintes dispositivos da mesma Lei: 

 

Artigo 110, § 3º - Não se aplica o 
disposto no “caput” deste artigo às 
hipóteses de compensação de horas 
previstas no parágrafo único do 
artigo 117 desta Lei.  
 

Artigo 267-A - A autoridade 
competente para determinar a 
apuração de irregularidade e a 
instauração de sindicância ou 
processo administrativo e o 
Procurador do Estado responsável 
por sua condução ficam autorizados, 
mediante despacho fundamentado, 
a propor as práticas 
autocompositivas, a celebração de 
termo de ajustamento de conduta, 
bem como a suspensão condicional 
da sindicância, nos termos desta lei.  
 

Artigo 117, Parágrafo único - É 
facultada a instituição de sistema de 
compensação de horas, a ser 
disciplinado em regulamento. 
 

Artigo 267-B - As práticas 
autocompositivas, a serem 
regulamentadas por decreto, serão 
orientadas pelos princípios da 
voluntariedade, 
corresponsabilidade, reparação do 
dano, confidencialidade, 
informalidade, consensualidade e 
celeridade, observado o seguinte:  
I - as sessões serão conduzidas por 
facilitador de justiça restaurativa ou 
mediador devidamente capacitado e 
realizadas em ambiente adequado 
que resguarde a privacidade dos 
participantes e a confidencialidade 
de suas manifestações; 
II - a participação do funcionário 
será voluntária e a eventual recusa 
não poderá ser considerada em seu 
desfavor. 
§ 1 º - São práticas autocompositivas 
a mediação, a concil0iação, os 
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processos circulares e outras 
técnicas de justiça restaurativa. 
§ 2°- Para aplicação das práticas 
autocompositivas, é necessário que 
as partes reconheçam os fatos 
essenciais, sem que isso implique 
admissão de culpa em eventual 
sindicância ou processo 
administrativo.  
§3° - O conteúdo das sessões 
restaurativas é sigiloso, não 
podendo ser utilizado como prova 
em processo administrativo ou 
judicial. 
 

Artigo 181, X  - para  doação de 
tecidos, de  órgãos, de parte  de 
órgãos e de partes do corpo vivo 
para fins terapêuticos ou de 
transplantes intervivos, nas 
hipóteses autorizadas pela 
legislação federal e mediante 
inspeção médica, observado o 
estabelecido em decreto.”  
 

Artigo 267-C - A autoridade 
competente para determinar a 
apuração de irregularidade e a 
instauração de sindicância ou 
processo administrativo e o 
Procurador do Estado responsável 
por sua condução poderão, em 
qualquer fase, encaminhar o caso 
para as práticas autocompositivas, 
mediante despacho fundamentado. 
§ 1º - O encaminhamento às práticas 
autocompositivas poderá ocorrer de 
forma alternativa ou concorrente à 
sindicância ou ao processo 
administrativo. 
§ 2º - Se o encaminhamento às 
práticas autocompositivas se der de 
forma alternativa ao procedimento 
disciplinar, o despacho 
fundamentado a que se refere este 
artigo suspenderá o prazo 
prescricional, enquanto realizadas.  
 

Artigo 182, Parágrafo único - A 
licença prevista no inciso X do artigo 
181 não poderá ser concedida mais 
de uma vez por ano, salvo nos casos 
de doação de medula óssea para o 
mesmo receptor. 
 

Artigo 267-D - O acordo celebrado 
na sessão autocompositiva será 
homologado pela autoridade 
administrativa competente para 
determinar a instauração da 
sindicância ou pelo Procurador do 
Estado responsável por sua 
condução. 
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§ 1º - O cumprimento do acordo 
celebrado na sessão 
autocompositiva extingue a 
punibilidade nos casos em que, 
cumulativamente: 
1. a conduta do funcionário não 
gerou prejuízo ao Erário ou este foi 
integralmente reparado; 
2. forem cabíveis, em tese, as penas 
de repreensão, suspensão e multa.  
§ 2º - Nos casos em que o 
cumprimento do acordo 
restaurativo não ensejar a extinção 
da punibilidade, tal acordo deverá 
ser considerado pela autoridade 
competente para mitigação da 
sanção, objetivando sempre a 
melhor solução para o serviço 
público. 
§ 3º - A extinção da punibilidade, 
nos termos do § 1º deste artigo, será 
declarada pelo Chefe de Gabinete, 
que poderá delegar esta atribuição.”  
Artigo 267-E - O Termo de 
Ajustamento de Conduta é o 
instrumento mediante o qual o 
funcionário assume a 
responsabilidade pela 
irregularidade a que deu causa e 
compromete-se a ajustar sua 
conduta, bem como a observar os 
deveres e proibições previstos nas 
leis e regulamentos que regem suas 
atividades e reparar o dano, se 
houver. 
Parágrafo único - O Termo de 
Ajustamento de Conduta poderá ser 
adotado nos casos de extravio ou 
dano a bem público que não tenham 
decorrido de conduta dolosa 
praticada pelo funcionário, e terá 
como requisito obrigatório o 
integral ressarcimento do prejuízo. 
Artigo 267-F - A celebração do 
Termo de Ajustamento de Conduta 
poderá ser proposta pela autoridade 
competente para a instauração da 
apuração preliminar quando 
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atendidos os seguintes requisitos 
relativos ao funcionário 
interessado: 
I - não ter agido com dolo ou má-fé; 
II - ter mais de 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício no cargo ou função; 
III - não ter sofrido punição de 
natureza disciplinar nos últimos 5 
(cinco) anos; 
IV - não ter sindicância ou processo 
disciplinar em curso; 
V - não ter celebrado Termo de 
Ajustamento de Conduta nos 
últimos 3 (três) anos. 
Parágrafo único - Exclusivamente 
para os fins do disposto no “caput” 
deste artigo, o Termo de 
Ajustamento de Conduta será 
registrado nos assentos funcionais 
do funcionário. 
Artigo 267-G - O Termo de 
Ajustamento de Conduta será 
homologado pelo Chefe de Gabinete, 
mediante prévia manifestação da 
Consultoria Jurídica da 
Procuradoria Geral do Estado acerca 
dos termos e condições 
estabelecidos. 
Parágrafo único - O Chefe de 
Gabinete poderá delegar a 
atribuição prevista neste artigo. 
Artigo 267-H - A proposta de 
celebração do termo de ajustamento 
de conduta poderá ser feita de ofício 
ou a pedido do funcionário 
interessado. 
Parágrafo único - O pedido de 
celebração de termo de ajustamento 
de conduta feito pelo funcionário 
interessado poderá ser indeferido 
com base em juízo de 
admissibilidade que conclua pelo 
não cabimento da medida em 
relação à irregularidade a ser 
apurada.  
Artigo 267-I: O Termo de 
Ajustamento de Conduta deverá 
conter: 
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I - a qualificação do funcionário 
envolvido; II - a descrição precisa do 
fato a que se refere; III - as 
obrigações assumidas; IV - o prazo e 
a forma de cumprimento das 
obrigações; V - a forma de 
fiscalização das obrigações 
assumidas. 
Parágrafo único - O prazo de 
cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta não poderá 
ser inferior a 1 (um), nem superior 
a 2 (dois) anos. 
Artigo 267-J - O cumprimento das 
condições do Termo de Ajustamento 
de Conduta implicará a extinção da 
punibilidade, que será declarada 
pelo Chefe de Gabinete. 
Parágrafo único - O Chefe de 
Gabinete poderá delegar a 
atribuição prevista neste artigo. 
Artigo 267-L - No caso de 
descumprimento do termo de 
ajustamento de conduta, ou 
cometimento de nova falta funcional 
durante o prazo de cumprimento do 
ajuste, a autoridade encarregada da 
fiscalização providenciará, se 
necessário, a conclusão da apuração 
preliminar e a submeterá à 
autoridade competente para 
deliberação. 
Artigo 267-M - Não corre a 
prescrição durante o prazo fixado 
para o cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta. 
Artigo 267-N - Após a edição da 
portaria de instauração da 
sindicância, o Procurador do Estado 
que a presidir poderá propor sua 
suspensão pelo prazo de 1 (um) a 2 
(dois) anos, desde que o funcionário 
tenha mais de 5 (cinco) anos de 
exercício no cargo ou função e não 
registre punição de natureza 
disciplinar nos últimos 5 (cinco) 
anos. 
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§ 1º - O Procurador do Estado 
especificará as condições da 
suspensão, em especial, a 
apresentação de relatórios 
trimestrais de atividades e a 
frequência regular sem faltas 
injustificadas. 
§ 2º - A suspensão será revogada se 
o beneficiário vier a ser processado 
por outra falta disciplinar ou se 
descumprir as condições 
estabelecidas no § 1º deste artigo, 
prosseguindo, nestes casos, o 
procedimento disciplinar cabível.  
§ 3º - Expirado o prazo da suspensão 
e tendo sido cumpridas suas 
condições, o Procurador do Estado 
encaminhará os autos à Secretaria 
de Estado ou Autarquia para a 
declaração da extinção da 
punibilidade. 
§ 4º - Não será concedido novo 
benefício durante o dobro do prazo 
da anterior suspensão, contado da 
declaração de extinção da 
punibilidade, na forma do § 3° deste 
artigo. 
§ 5º - Durante o período da 
suspensão não correrá prazo 
prescricional, ficando vedado ao 
beneficiário ocupar cargo em 
comissão ou exercer função de 
confiança. 
Artigo 267-O - Alternativamente à 
suspensão condicional da 
sindicância prevista no artigo 267-N 
desta lei, a sindicância também 
poderá ser suspensa caso os 
envolvidos, voluntariamente, 
concordem com o encaminhamento 
para as práticas autocompositivas.  
Parágrafo único - A sindicância 
ficará suspensa até o cumprimento 
do acordo restaurativo, decorrente 
das práticas autocompositivas, 
respeitado o prazo máximo de 2 
(dois) anos. 
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Artigo 267-P - As Secretarias de 
Estado, a Procuradoria Geral do 
Estado, a Controladoria Geral do 
Estado e as Autarquias poderão 
estabelecer condições para a 
suspensão da sindicância, 
observadas as especificidades de 
sua estrutura ou de sua atividade. 
 
 
 

Artigo 243-A - O disposto no artigo 
243, inciso IV, desta lei, não se 
aplica ao funcionário de órgão ou 
entidade concedente de estágio que 
atuar como professor orientador.  
Parágrafo único - O funcionário de 
que trata o “caput” deste artigo 
deverá evitar qualquer conflito de 
interesses e estará sujeito, 
inclusive, aos deveres de:  
1 - comunicar, ao superior 
hierárquico, qualquer circunstância, 
suspeição ou fato impeditivo de sua 
participação em decisão a ser 
tomada no âmbito da unidade 
administrativa;  
2 - abster-se de atuar nos processos 
ou procedimentos em que houver 
interesse da instituição de ensino. 

 
 

Art. 269, Parágrafo único - Não 
será instaurada sindicância em face 
de funcionário já exonerado, 
aposentado, anteriormente 
demitido ou que, por qualquer 
razão, tenha deixado de manter 
vínculo com a Administração 
Pública.  
 

Artigo 256, § 3º - Para configuração 
do ilícito administrativo de 
inassiduidade em razão da ausência 
ao serviço por mais de 15 (quinze) 
dias consecutivos, observar-se-á o 
seguinte: 
1 - serão computados os sábados, os 
domingos, os feriados e os pontos 
facultativos subsequentes à 
primeira falta;  
2 - se o funcionário cumprir a 
jornada de trabalho sob regime de 
plantão, além dos sábados, dos 
domingos, dos feriados e dos pontos 
facultativos, serão computados os 

o § 2º ao artigo 272, renumerando-
se como § 1º o parágrafo único 
existente: 
“§ 2º - As Secretarias de Estado, a 
Procuradoria Geral do Estado, a 
Controladoria Geral do Estado e as 
Autarquias disciplinarão as 
condições de suspensão da 
sindicância, observados os 
requisitos mínimos desta lei e as 
respectivas peculiaridades. 
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dias de folga subsequentes aos 
plantões a que tenha faltado. 
 

os itens 3, 4 e 5 ao § 4º do artigo 

261: 

“3. durante a suspensão da 

sindicância, nos termos do artigo 

267-N desta lei; 

4. no curso das práticas 

autocompositivas; 

5. durante o prazo estabelecido para 

o cumprimento do Termo de 

Ajustamento de Conduta. 
 

Artigo 264, Parágrafo único  - A 

autoridade poderá, desde logo, 

submeter o caso às práticas 

autocompositivas, especialmente 

nas situações em que evidenciada a 

ocorrência de conflitos 

interpessoais, objetivando sempre a 

melhor solução para resguardar o 

interesse público. 
 

 

 

Outras mudanças que merecem destaque: 

 

LC 367-84: Artigo 1º - O servidor 

público poderá obter licença de 180 

(cento e oitenta) dias, com 

vencimentos ou remuneração 

integrais, quando adotar menor, de até 

sete anos de idade, ou quando obtiver 

judicialmente a sua guarda para fins de 

adoção.  

 

 
 
Artigo 1º - Ao servidor público que 
adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança ou 
adolescente será concedida licença 
de 180 (cento e oitenta) dias, com 
vencimentos ou remuneração 
integrais 

LC 432-85 

Artigo 3º-A - O adicional de 

insalubridade produzirá efeitos 

pecuniários a partir da data da 

homologação do laudo de insalubridade 

 

 

 
Artigo 3º-A - A concessão do 
adicional de insalubridade 
dependerá da homologação do 
laudo de insalubridade, que 
produzirá efeitos pecuniários a 
partir da data de início de exercício 
na atividade ou local considerado 
insalubre. 
 

LC 180- 78  
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Artigo 70 - Ficam instituídas as 
seguintes jornadas de trabalho para os 
funcionários e servidores: 
I - Jornada Completa de Trabalho; 
II - Jornada Comum de Trabalho. 
Parágrafo único - O disposto neste 
artigo não se aplica aos funcionários e 
servidores cujos cargos ou funções-
atividades sejam exercidos em Regime 
Especial de Trabalho Policial. 

 

 

 

 

 

Artigo 70 - Ficam instituídas as 
seguintes jornadas de trabalho para os 
funcionários e servidores: 

I - Jornada Completa de Trabalho; 

II - Jornada Comum de Trabalho  

§ 1º: - É facultada a instituição de 

sistema de compensação de horas, 

na forma a ser regulamentada em 

decreto, para servidores que 

exercem suas atividades em jornada 

de 40 (quarenta) ou 30 (trinta) 

horas semanais. 
 

 

De fundamental importância, ainda, as mudanças propostas 

para a LC 1093, de 2009, diploma normativo que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado (CF, artigo 37, inciso IX e Constituição do Estado, artigo 115, 

inciso X). Isso porque a aludida lei complementar teve seu artigo 1º declarado 

inconstitucional, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2003663-

93.2018.8.26.0000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, embora ainda não tenha transito em julgado.  
 

A respeito dessa matéria o Supremo Tribunal Federal editou o Tema 
nº 612 da repercussão geral, que traz os seguintes parâmetros para contratações 
temporárias que não se coadunam com a redação da atual LC 1093: “nos termos do art. 
37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária 
de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; 
b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o 
interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada 
para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das 
contingências normais da Administração”. 

 

Eis o que propõe a nova redação sobre a contratação por prazo 
determinado: 

 

Atual redação da LC 1093 LC 1361  
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Artigo 1º - A contratação por tempo 
determinado de que trata o inciso X do 
artigo 115 da Constituição Estadual, 
para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, será 
formalizada mediante contrato e nas 
seguintes hipóteses: 
I - urgência e inadiabilidade de 
atendimento de situação que possa 
comprometer ou ocasionar prejuízo à 
saúde ou à segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares; 
II - necessidade de pessoal em área de 
prestação de serviços essenciais, em 
decorrência de: 
a) dispensa, demissão, exoneração, 
falecimento e aposentadoria; 
b) criação de novas unidades ou 
ampliação das já existentes; 
c) afastamentos que a lei considere 
como de efetivo exercício; 
d) licença para tratamento de saúde; 
III - necessidade justificada de 
execução de função eventual, 
transitória e determinada: 
a) relativa à consecução de projetos de 
informatização; 
b) de natureza técnica nas áreas de 
pesquisa científica, tecnológica, 
educacional e cultural; 
c) de natureza técnica especializada, no 
âmbito de projetos implementados 
mediante contratos de financiamento 
externo e acordos de cooperação 
internacional, desenvolvidos sob a 
subordinação de órgão público 
estadual; 
IV - para suprir atividade docente da 
rede de ensino público estadual, que 
poderá ser feita nas hipóteses previstas 
no inciso II deste artigo e, ainda, 
quando: 
a) o número reduzido de aulas não 
justificar a criação de cargo 
correspondente; 
b) houver saldo de aulas disponíveis, 
até o provimento do cargo 

Artigo 1º - Para atender a 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público, a 

contratação por tempo determinado 

de que trata o inciso X do artigo 115 

da Constituição Estadual será 

realizada nas condições e prazos 

previstos nesta lei complementar.  

§ 1º - Considera-se necessidade 

temporária de excepcional interesse 

público:  

1 - a assistência a situações de 

calamidade pública; 

2 - a assistência a emergências em 

saúde pública, inclusive combate a 

surtos, epidemias, endemias e 

pandemias;  

3 - a admissão de docente 

temporário para rede pública de 

ensino estadual;  

4 - a admissão de profissional de 

saúde temporário;  

5 - a admissão de servidores para as 

seguintes atividades, quando 

prestadas de forma temporária: 

a) de vigilância e inspeção, 

relacionadas à defesa agropecuária, 

no âmbito da Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento, para 

atendimento de situações 

emergenciais ligadas à produção e 

ao comércio de produtos de origem 

animal ou vegetal ou de iminente 

risco à saúde animal, vegetal ou 

humana;  

b) técnicas especializadas de 

tecnologia da informação, de 
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correspondente; 
c) ocorrer impedimento do 
responsável pela regência de classe ou 
magistério das aulas. 
Parágrafo único - Observado o 
disposto no artigo 5º desta lei 
complementar, a contratação somente 
será celebrada, nas hipóteses previstas 
nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste 
artigo, se estiver em trâmite, conforme 
o caso, processo para a realização de 
concurso público ou para a criação de 
cargos. 
- Artigo 1° declarado inconstitucional 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo nos autos da ADI nº 2003663-
93.2018.8.26.0000, com eficácia após o 
período de 120 dias a contar da data da 
publicação do acórdão, ocorrida em 
15/10/2018. 
- Em 29/01/2019, foi concedido efeito 
suspensivo apenas para o fim de 
preservar os contratos já celebrados com 
fundamento na Lei Complementar nº 
1.093/2009, até que se finalizasse, no 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, o juízo de admissibilidade 
recursal, não ficando autorizadas, 
contudo, novas contratações ou mesmo 
prorrogações dos contratos existentes. 
- Nos autos da Suspensão Liminar nº 
1191/SP, o Supremo Tribunal Federal 
suspendeu, integralmente, os efeitos do 
acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 
- Nos autos da Reclamação nº 36.503, o 
Supremo Tribunal Federal julgou-a 
procedente para cassar o acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 
 

comunicação e de revisão de 

processos de trabalho, que não se 

caracterizem como atividades 

permanentes do órgão ou entidade;  

c) de assistência social e à saúde 

para comunidades indígenas e 

quilombolas;  

d) de assistência à educação para 

comunidades indígenas e 

quilombolas, segundo os 

parâmetros a serem definidos em 

Resolução do Secretário da 

Educação; 

e) necessárias à implantação de 

órgãos ou entidades ou de novas 

atribuições definidas para 

organizações existentes afetas à 

prestação de atividades essenciais, 

que não possam ser atendidas por 

meio de remanejamento de pessoal 

e da aplicação do disposto no 

parágrafo único do artigo 136 da Lei 

nº 10.261, de 28 de outubro de 

1968, e, quando cabível, de aumento 

de jornada ou carga horária, desde 

que esteja em curso processo para 

realização de concurso público ou 

esteja aberto o concurso público 

para provimento das vagas; 

f) decorrentes de aumento 

transitório e excepcional no volume 

de trabalho, nos termos de decreto 

regulamentar, inclusive quando 

decorrentes de afastamentos e 

licenças, afetas à prestação dos 

serviços públicos de saúde e 

educação, que não possam ser 
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atendidas por meio remanejamento 

de pessoal e da aplicação do 

disposto no parágrafo único do 

artigo 136 da Lei nº 10.261, de 28 de 

outubro de 1968 e, quando cabível, 

de aumento de jornada ou carga 

horária;  

6 - a admissão de pesquisador, de 

técnico com formação em área 

tecnológica de nível intermediário 

ou de tecnólogo, nacionais ou 

estrangeiros, para projeto de 

pesquisa com prazo determinado, 

em instituição destinada à pesquisa, 

ao desenvolvimento e à inovação;  

7 - a admissão, nos termos de 

regulamento, de Guarda-Vidas, para 

a execução de atividades de 

prevenção a afogamentos e 

salvamento aquático nas praias 

litorâneas e em águas interiores no 

Estado, a fim de atender a população 

durante os períodos de maior 

frequência a esses lugares;  

8 - a admissão para suprir a falta de 

docente em instituições públicas 

estaduais de ensino superior, em 

razão de:  

a) implantação de cursos ou criação 

de disciplinas, desde que esteja 

aberto concurso público para 

provimento das vagas;  

b) vacância de cargo, desde que 

esteja em curso processo para 

realização de concurso público ou 

esteja aberto o concurso público 

para provimento das vagas;  
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c) aumento transitório e 

excepcional no volume de trabalho, 

nos termos de ato normativo de seu 

dirigente, inclusive, quando 

decorrente de afastamentos e 

licenças, que não possa ser atendido 

por meio de remanejamento de 

pessoal, da prestação de serviço 

extraordinário e, quando cabível, de 

aumento de jornada ou carga 

horária.  

§ 2º - As contratações de que tratam 

os itens 3 e 4 do § 1º deste artigo 

poderão ocorrer para suprir a falta 

de docente ou profissional de saúde 

em razão de: 

1 - calamidade pública;  

2 - surtos, epidemias, endemias ou 

pandemias que:  

a) tenham atingido os docentes e os 

profissionais de saúde;  

b) demandem acréscimo no número 

de docentes e profissionais de saúde 

e essa necessidade não possa ser 

suprida por remanejamento de 

pessoal, pela aplicação do disposto 

no parágrafo único do artigo 136 da 

Lei n.º 10.261, de 28 de outubro de 

1968, e, quando cabível, de aumento 

de jornada ou carga horária;  

3 - greve que perdure por prazo não 

razoável;  

4 - greve considerada ilegal pelo 

Poder Judiciário; 

5 - vacância de cargo ou de função-

atividade, desde que esteja em curso 

processo para realização de 
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concurso público ou esteja aberto o 

concurso público para provimento 

das vagas;  

6 - afastamentos que a lei considere 

como de efetivo exercício e licença 

para tratamento de saúde, que não 

possam ser supridos por meio 

remanejamento de pessoal e da 

aplicação do disposto no parágrafo 

único do artigo 136 da Lei nº 10.261, 

de 28 de outubro de 1968, e, quando 

cabível, de aumento de jornada ou 

carga horária;  

7 - número de horas-aulas 

insuficiente para atingir a carga 

horária mínima exigida para 

preenchimento de cargo efetivo ou 

função-atividade;  

8 - transformação social, econômica, 

demográfica ou tecnológica, que não 

justifique, nos termos do decreto 

regulamentar, o provimento de 

cargo efetivo. 

§ 3º - Se existirem candidatos 

aprovados em concurso público 

vigente, não será admitida a 

contratação por tempo determinado 

nas seguintes hipóteses previstas 

neste artigo:  

1 - alínea “e” do item 5 do § 1º;  

2 - alínea “b” do item 8 do § 1º;  

3 - item 5 do § 2º.  

§ 4º - O limite máximo de servidores 

temporários contratados nas 

hipóteses previstas nos itens 5 e 6 

do § 2º deste artigo será fixado em 

decreto regulamentar, a partir de 
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estudos técnicos realizados, no 

mínimo, a cada 4 (quatro) anos, que 

deverão levar em consideração o 

planejamento da força de trabalho 

disponível, a evolução demográfica 

da população atendida pelos 

serviços públicos e a eventual 

necessidade de criação de cargos 

públicos efetivos. 

§ 5º - A contratação de docentes 

temporários e a respectiva 

atribuição de aulas dar-se-ão, no 

mínimo, pela carga horária de:  

1 - 24 (vinte e quatro) horas 

semanais, na rede pública de ensino 

estadual;  

2 - 12 (doze) horas semanais, nas 

instituições públicas estaduais de 

ensino superior.  

§6 - Excepcionalmente, esgotadas as 

possibilidades de atribuição de 

aulas na conformidade do previsto 

no § 5º deste artigo, a critério da 

Administração, poderá ocorrer a 

contratação de docente temporário 

com carga horária inferior àquela 

prevista no referido parágrafo.  
§ 7º - As contratações a que se refere 
o item 6 do § 1º deste artigo serão 
feitas exclusivamente por projeto, 
vedado o aproveitamento dos 
contratados em qualquer área da 
Administração Pública.” 

Artigo 2 
Parágrafo único - Nas hipóteses 
referidas nos incisos I e IV do artigo 1º 
desta lei complementar, o processo 
seletivo poderá ser apenas 
classificatório, de acordo com os 

 
Parágrafo único - Nas hipóteses 
referidas nos itens 1 a 4 do § 1º do 
artigo 1º desta lei complementar, o 
processo seletivo poderá ser apenas 
classificatório, de acordo com os 
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requisitos previstos no respectivo 
edital. 

requisitos previstos no respectivo 
edital. 

Artigo 4º - Para ser contratado, o 
candidato deverá preencher as 
seguintes condições: 
I - estar em gozo de boa saúde física e 
mental; 
Parágrafo único - As condições 
estabelecidas nos incisos I e II deste 
artigo deverão ser comprovadas 
mediante atestados expedidos por 
órgãos ou entidades integrantes do 
Sistema Único de Saúde no Estado de 
São Paulo. 

 

 

I - possuir aptidão física e mental 

para o exercício da atividade a ser 

desempenhada;  

Parágrafo único - As condições 

estabelecidas nos incisos I e II deste 

artigo deverão ser comprovadas 

mediante inspeção médica, na forma 

a ser definida em regulamento. 
 

 Artigo 7º-A - Poderá ser instituída 

avaliação de desempenho dos 

servidores temporários, que será 

considerada para eventual 

prorrogação ou extinção do contrato 

antes do término da sua vigência.  

§ 1º - A avaliação a que se refere o 

“caput” deste artigo deverá ser 

vinculada a métricas de 

desempenho, de produtividade, 

competências e habilidades do 

contratado. 

§ 2º - O Poder Executivo 

estabelecerá por meio de decreto 

normas gerais de avaliação de 

desempenho de servidores.  

§ 3º - Os Secretários de Estado, o 

Procurador Geral do Estado e os 

Dirigentes das Autarquias e das 

Instituições Públicas Estaduais de 

Ensino Superior poderão editar 

normas complementares para 

regulamentar a avaliação de 

desempenho de que trata o “caput” 

deste artigo.  
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§ 4º - A duração total da 

contratação, computada sua 

eventual prorrogação, respeitará os 

prazos máximos previstos no artigo 

7º desta lei complementar. 

 
 
Artigo 8º - O contrato celebrado com 
fundamento nesta lei complementar 
extinguir-se-á antes do término de sua 
vigência: 
 
II - com o retorno do titular, nas 
hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” 
do inciso II e alínea “c” do inciso IV do 
artigo 1º desta lei complementar; 
III - pela extinção ou conclusão do 
objeto, nas hipóteses previstas nos 
incisos I e III do artigo 1º desta lei 
complementar; 
 
VI - com a criação ou classificação do 
cargo, e respectivo provimento, nas 
hipóteses das alíneas “a” e “b” do inciso 
IV do artigo 1º desta lei complementar; 
contrato, será assegurada ao 
contratado a faculdade de exercer o 
direito de defesa, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, devendo o procedimento ser 
concluído dentro de 10 (dez) dias 
contados da data do protocolo das 
razões de defesa ou do decurso do 
prazo para apresentá-las. 
VII - nas hipóteses de o contratado: 
a) preencher a vaga relativa ao 
concurso para o qual foi aprovado, nos 
termos do artigo 5º desta lei 
complementar; 
b) ser convocado para serviço militar 
obrigatório ou serviço civil alternativo, 
quando houver incompatibilidade de 
horário; 
c) assumir mandato eletivo que 
implique afastamento do serviço; 

 

 

 

 

II - com o retorno do titular nas 

hipóteses previstas na alínea “f” do 

item 5 do § 1º e no item 6 do § 2º, 

ambos do artigo 1º desta lei 

complementar; 

III - pela extinção ou conclusão do 

objeto, nas hipóteses previstas na 

alínea “b” do item 5 e no item 6, 

ambos do § 1º do artigo 1º desta lei 

complementar, ou em razão da 

cessação da situação de emergência 

ou calamidade pública que deu 

causa à contratação;   

VI - com a criação ou classificação do 

cargo, e respectivo provimento, nas 

hipóteses da alínea “e” do item 5 do 

§1º e do item 7 do § 2º, ambos do 

artigo 1º desta lei complementar.  

 

(...) 
d) não obter, na avaliação de 
desempenho, quando instituída, a 
nota mínima necessária para 
prosseguimento do contrato, nos 
termos do respectivo ato 
regulamentador; 
 

Artigo 14 - O contratado poderá 
requerer o abono ou a justificação de 

Artigo 14 - O contratado poderá 
requerer a justificação de faltas, 



 
 

22 
 

faltas, observadas as condições 
estabelecidas em decreto 
Artigo 15 - As faltas abonadas e as 
consideradas justificadas pela 
autoridade competente não serão 
computadas para os fins do inciso IV do 
artigo 8º desta lei complementar. 
Artigo 16 - Os limites de faltas 
abonadas, justificadas e injustificadas 
serão fixados em decreto. 

observadas as condições 
estabelecidas em decreto. 
Artigo 15 - As faltas consideradas 
justificadas pela autoridade 
competente não serão computadas 
para os fins do inciso IV do artigo 8º 
desta lei complementar. 
Artigo 16 - Os limites de faltas 
justificadas e injustificadas serão 
fixados em decreto.”  

Artigo 23 - Esta lei complementar 
aplica-se aos órgãos da Administração 
direta e às Autarquias cujo pessoal seja 
submetido ao regime jurídico próprio 
dos servidores titulares de cargos 
efetivos. 

Artigo 23 - Esta lei complementar 
aplica-se aos órgãos da 
Administração direta, às Autarquias 
e às Instituições Públicas Estaduais 
de Ensino Superior, cujo pessoal 
seja submetido ao regime jurídico 
próprio dos servidores titulares de 
cargos efetivos. 

 

   

    No tocante à Lei Complementar nº 1.354, de 6 de março de 

2020, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência 

dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo. 

LC 1354 de 2020 LC 1361 

Artigo 28 - O servidor que tenha 

completado as exigências para a 

aposentadoria voluntária e optar em 

permanecer na função, poderá fazer jus 

a um abono permanência equivalente 

no máximo ao valor da sua contribuição 

previdenciária até completar as 

exigências para a aposentadoria 

compulsória. 

§ 1º - A concessão do abono a que se 

refere o “caput” dependerá de 

disponibilidade orçamentária e de 

regulamentação do respectivo poder, 

órgão ou entidade autônoma. 

§ 2º - Ao servidor que na data de 

Artigo 28 - O servidor titular de 
cargo efetivo que tenha completado 
as exigências para a aposentadoria 
voluntária e que opte por 
permanecer em atividade poderá 
fazer jus a um abono de 
permanência equivalente, no 
máximo, ao valor da sua 
contribuição previdenciária.  
 
 
 
§ 1º - Por atos do Poder Executivo, 
do Poder Judiciário, da Assembleia 
Legislativa, do Tribunal de Contas 
do Estado, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e das 
Universidades serão estabelecidos, 
nos respectivos âmbitos, até 31 de 
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entrada em vigor desta lei 

complementar receba abono de 

permanência, fica assegurado seu 

recebimento, preservando-se ainda o 

respectivo valor, até completar as 

exigências para aposentadoria 

compulsória. 

dezembro de cada ano, 
relativamente ao pagamento do 
abono de permanência no exercício 
seguinte:  
1 - os cargos, classes e carreiras de 
servidores que farão jus; 
2 - os valores, observados a 
disponibilidade orçamentária e 
financeira e os critérios previstos no 
§ 2º deste artigo. 
§ 2º - Para definição dos cargos, 
classes e carreiras que farão jus ao 
abono de permanência, bem como 
dos respectivos valores, com 
vigência em cada exercício, serão 
utilizados os seguintes critérios, 
isolada ou conjuntamente, 
observados os princípios constantes 
do artigo 111 da Constituição do 
Estado: 
1 - estarem os cargos em regime de 
extinção na vacância; 
2 - possibilidade de substituição do 
trabalho dos servidores por outras 
formas de prestação do serviço; 
3 - transformações sociais, 
econômicas, administrativas, 
demográficas ou tecnológicas que 
não mais justifiquem o provimento 
de cargos efetivos; 
4 - percentual de vacância do cargo, 
classe ou carreira;  
5 - perspectiva de ingresso de 
servidores no cargo, classe ou 
carreira; 

6 - quantidade de servidores do 
cargo, classe ou carreira que já 
tenham completado as exigências 
para a aposentadoria voluntária; 7 - 
situações de calamidade pública, 
surtos, epidemias, endemias ou 
pandemia; 

8 - circunstância excepcional do 
órgão ou entidade de exercício que 
recomendem a retenção de servidor.  
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§ 3º - O enquadramento dos cargos, 
classes e carreiras que farão jus ao 
abono de permanência terá validade 
de 12 (doze) meses, 
correspondentes ao ano civil, e não 
gera direito adquirido ao servidor 
para os períodos subsequentes. 

§ 4º - O enquadramento a que se 
refere o § 3º deste artigo poderá ser 
revisto durante o período referido 
em tal parágrafo, para ajustar-se aos 
efeitos das situações previstas no 
item 7 do § 2º deste artigo.  
§ 5º - O abono de permanência a que 
se refere o “caput” deste artigo não 
será incluído na base de cálculo para 
fixação do valor de qualquer 
benefício previdenciário.  
§ 6º - O abono de permanência será: 
1 - indevido para cargos sujeitos ao 
regime de extinção na vacância, bem 
como para cargos, classes ou 
carreiras em que não exista 
necessidade de retenção de 
servidores; 
2 - fixado em 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor da contribuição 
previdenciária, para cargos, classes 
ou carreiras em que seja baixa a 
necessidade de retenção de 
servidores; 
3 - fixado em 50% (cinquenta por 
cento) do valor da contribuição 
previdenciária, para cargos, classes 
ou carreiras em que seja 
intermediária a necessidade de 
retenção de servidores; 
4 - fixado em 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor da contribuição 
previdenciária, para cargos, classes 
ou carreiras em que seja elevada a 
necessidade de retenção de 
servidores; 
5 - fixado em 100% (cem por cento) 
do valor da contribuição 
previdenciária, para cargos, classes 
ou carreiras em que seja máxima a 
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necessidade de retenção de 
servidores. 
 

 

Ao servidor que, até a data de entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 1.354, de 6 março de 2020, havia completado os requisitos 

para aposentadoria voluntária, fica assegurado o direito ao abono de 

permanência, nos termos do artigo 11 da Lei complementar nº 1.012, de 5 de 

julho de 2007, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória 

(artigo 2 das Disposições Transitórias).  

Até que seja editado no âmbito do Poder, órgão autônomo 

ou entidade o ato indicado no § 1º do artigo 28 da Lei Complementar nº 1.354, 

de 6 de março de 2020, com redação dada por esta lei complementar, o abono 

de permanência será concedido em seu valor máximo aos respectivos servidores 

titulares de cargos de provimento efetivo que tenham completado as exigências 

para a aposentadoria voluntária (artigo 3 das Disposições Transitórias).  

Garantido o abono de permanência tal como é recebido 

hoje para aqueles que adquiriram o direito à aposentação até 06/03/2020 

(100% da contribuição previdenciária). Após essa data, e até que seja editado 

a regulamentação no âmbito de cada Poder, o abono de permanência será 

devido no grau máximo. Após a regulamentação, seguirá a respectiva 

normativa editada. (artigo 3 dos Disposições Transitórias da LC 1361)  

As entidades descentralizadas existentes na data da 

publicação desta lei complementar deverão adequar seus estatutos e demais 

normas internas aos termos da Seção II desta lei complementar, no prazo a ser 

estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo. 
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